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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ» 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 
 

НАКАЗ  
 

08 червня 2022 р. м. Житомир № 46-о 
 
 
Про підсумки методичної 
роботи з педагогічними 
працівниками Наукового ліцею 
за 2021-2022 навчальний рік  
 

 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 повну 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, відповідно до наказу «Про організацію методичної 
роботи з педагогічними працівниками Наукового ліцею у 2021-2022 н.р.» від 09 
вересня 2021 року № 17-о, виходячи з аналізу методичної роботи в Науковому 
ліцеї за 2021-2022 н.р.  
 
НАКАЗУЮ: 

1. Взяти до відома Довідку про підсумки методичної роботи з 
педагогічними працівниками Наукового ліцею за 2021-2022 навчальний рік, яка 
була організована з метою створення умов для особистісного професійного 
розвитку кожного вчителя, що додається, забезпечити виконання рекомендацій 
Довідки. 

2. ЗАБЕЛЛО Л.О., заступнику директора з наукової роботи:  
2.1. Продовжити вивчати та узагальнювати перспективний досвід 

роботи Наукового ліцею, допомагати вчителям Наукового ліцею у підготовці 
самоосвітніх матеріалів  для друкацій у фахових виданнях, брати участь у 
науково-методичних конференціях, що проводяться в місті, області, Україні з 
метою популяризації досвіду роботи Наукового ліцею. 



2.2. Урахувати досвід організації методичної роботи в навчальному 
закладі при плануванні роботи на наступний 2022-2023 навчальний рік. 

2.3. Продовжити роботу над реалізацією науково-методичної проблеми 
педагогічного колективу Наукового ліцею «Формування дослідницької 
компетентності учнів Наукового ліцею», а саме  ІІ проєктивно-оперативним 
етапом реалізації науково-методичної проблеми. 

2.4. Сприяти забезпеченню зростання фахового та наукового рівня  
педагогічного колективу Наукового ліцею шляхом проходження курсової 
перепідготовки, участі педагогічних працівників в роботі МК вчителів-
предметників, МК кураторів груп, творчої групи по підготовці до педагогічних 
рад, по впровадженню науково-методичної проблеми, над якою буде 
працювати педагогічний колектив Наукового ліцею у 2022-2023 навчальному 
році. 

2.5. Взяти під особистий контроль виконання графіка курсової 
перепідготовки вчителів Наукового ліцею. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
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