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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ» 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

НАКАЗ  
 

09 вересня 2021 р. м. Житомир № 17/О 
 
 
Про організацію методичної 
роботи з педагогічними 
працівниками Наукового ліцею 
у 2021-2022 н.р.  
 
 

Відповідно до Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період 
до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
10.07.2019 р. №526-р,  Концепції Нової української школи, ухваленої рішенням 
колегії МОН України від 27.10.2016 року, Керуючись Законами України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку 
освіти України в ХХІ столітті, Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти та  іншими нормативними документами, 
спрямованими на реформування та розвиток освіти,  з метою організації 
методичної роботи з педагогічними працівниками Наукового ліцею, 
професійних потреб педагогів та рівня їх компетентності, забезпечення якості 
методичної роботи з педагогічними кадрами, формування професійних 
компетентностей педагогів 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Розпочати роботу науково-методичної ради ліцею, педагогічного 
колективу над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми «Формування 
дослідницької компетентності учнів Наукового ліцею», а саме над І-м  
концептуальним рівнем реалізації нової науково-методичної проблеми 
педагогічного колективу Наукового ліцею, сутність якого передбачає 
реалізацію діагностично-організаційного; моделюючого; системно-
апробативного та результативно-узагальнюючого етапів спрямованих на 
науково-теоретичне вивчення проблеми, діагностику готовності адміністрації та 
педагогічного колективу до управління науково-дослідною діяльністю,  



створення концепції, розробку теоретичної моделі, вивчення прийомів та 
методів організації навчально-виховного процесу на основі науково-
дослідніцької діяльності в урочний, позаурочний час, ознайомлення з 
передовим педагогічним досвідом України, області, регіону. 

2. Створити в Науковому ліцеї науково-методичну раду. 
3. Створити в науковому ліцеї методичні комісії вчителів суспільно-

гуманітарного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, кураторів 
груп. Спрямовувати їх діяльність на підготовку педагогів до опанування й 
реалізацію в освітній діяльності компетентнісного підходу, технологій 
дистанційного та змішаного навчання, ціннісних засад, педагогіки партнерства, 
академічної доброчесності,  принципу дитиноцентризму та загальноосвітніх 
орієнтирів, визначених концептуальними основами нового стандарту; надавати 
оперативну практичну допомогу в опануванні нових вимог, програм, 
підручників.  

4. Організувати обов’язкове ведення необхідної документації науково-
методичної ради та предметних методичних комісій. 

5. Педагогічним працівникам Наукового ліцею: 
5.1. Проходити щорічне підвищення кваліфікації, підвищувати свою 

фахову майстерність шляхом самоосвіти. 
5.2. Визначитися із власною методичною темою на 2021-2022 навчальний 

рік, пов’язаною із темою закладу. працювати над її реалізацією протягом 
навчального року, підготувати звіт. 

5.3. Започаткувати роботу з обдарованою учнівською молоддю з метою 
розвитку природних здібностей здобувачів освіти, творчої співпраці вчителя й 
учня та залучення до роботи   в Малій академії наук 

6. ЗАБЕЛЛО Ларисі Олександрівні, заступнику директора з наукової 
роботи: 

6.1. Створювати необхідні умови для роботи методичних підрозділів, 
систематично надавати допомогу їх керівникам, контролювати стан методичної 
роботи в Науковому ліцеї. 

6.2. Організувати методичну роботу з педагогічними працівниками на 
засадах диференційованого, особистісно-орієнтованого підходів із урахуванням 
принципів наступності, діагностики, практичної спрямованості, розвитку 
педагогічної майстерності та творчого потенціалу. 

6.3. Ознайомлювати педагогів із сучасними науково-методичними 
підходами, методичними рекомендаціями та дорученнями Міністерства освіти і 
науки України з різних питань організації освітнього процесу, які 
розробляються на всеукраїнському, обласному та міському рівнях і спрямовані 
на модернізацію й підвищення якості навчання й виховання здобувачів освіти. 

6.4. На основі вивчення освітніх потреб педагогічних працівників 
трансформувати форми методичної роботи; підвищувати ефективність та якість 
проведення методичних заходів, використовуючи творчі звіти, круглі столи, 
дискусії, методичні естафети, практичний показ фрагментів сучасних освітніх 
технологій; упроваджувати інтерактивні, тренінгові, проектні технології, ділові 
ігри. 

6.5. Забезпечити в разі перебування пункту в червоній зоні реалізацію 



дистанційного навчання та технологій змішаного навчання. 
6.6. Скласти графік проведення Тижнів науки в Науковому ліцеї на 20201-

2022 навчальний рік до 15.09.2021. Підвести підсумки проведення Тижнів 
науки, узагальнити їх наказом. 

6.7. Організувати роботу по вивченню та узагальненню ефективного 
педагогічного досвіду вчителів закладу, систематизації зібраних матеріалів. 

6.8. Організувати роботу вчителів щодо підвищення рівня, підготовки 
учнів до ЗНО шляхом самоосвіти, проведення індивідуальних занять з учнями, 
підвищення якості уроку. 

6.9. Забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів 
підвищення кваліфікації згідно з перспективним планом та його корекцією у 
2021-2022 році в КЗ ЖОІППО ЖОР та різних платформах (за вибором учителя). 

6.10. Організувати та провести чергову атестацію педагогічних працівників 
як засіб для об’єктивної оцінки їхньої праці, стимул для росту педагогічної 
майстерності. 

6.11. Забезпечити участь педагогічних працівників у роботі міських МО, 
постійно-діючих семінарах, проблемних семінарах, семінарах-практикумах, 
творчих групах, школах педагогічної майстерності учителів міста.  

7. У лютому 2022 р. провести творчий звіт вчителів, які атестуються. 
8. Активізувати учасників освітнього процесу до співпраці із пресою, 

телебаченням з метою поширення надбання ППД, цікавих літературних, 
художніх, дослідницьких доробків учителів та учнів Наукового ліцею. 

9. Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею над методичною 
проблемою підвести на педагогічній раді 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Директор Наталія ВЕНЦЕЛЬ 
 
 
 
 


