
   

Середня загальноосвітня школа № 95 м. Львова                                                
 

  

   

НАКАЗ 
 

Від 10.09.2020                                                                               № 79 

 

Про організацію методичної роботи 

з педагогічними працівниками  

у 2020/2021 навчальному році        

 

На виконання плану роботи школи на 2020/2021 навчальний рік, з метою 

подальшого вдосконалення методичної роботи, створення належних умов розвитку 

професійної майстерності педагогів, забезпечення ними компетентнісної 

спрямованості освітнього процесу шляхом активного застосування інноваційних 

технологій, втілення у практичну діяльність принципів Нової української школи  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад методичної ради школи та розподіл обов’язків членів 

методичної ради: 

- голова ради - Некрасова І., заступник директора з навчально- 

виховної     роботи, завідувач методичного  

кабінету школи; 

- члени ради:   - Скорохода О., заступник директора з навчально-виховної  

роботи, відповідальна за підготовку  

випускників школи до ЗНО; 

 - Оробчук М.,  

 

 

- Бобрецька  Г.,   

заступник директора з виховної  

роботи; відповідальна за взаємодію з Радою  

школи; 

вчитель  математики,  голова ради школи; 

 - Знак Л., вчитель географії, голова методичної комісії  
вчителів природничо-математичного профілю, 
основ здоров'я, фізичної культури, предмета 
«Захист України»; 

 - Стрельчук Т., вчитель англійської мови, голова методичної  

комісії вчителів суспільно-гуманітарного 

профілю, вчителів художньо-естетичного 

профілю та трудового навчання; 

 - Данилишин О., вчитель початкових класів, голова методичної  

комісії вчителів початкових класів, вчителів,  

які викладають у школі І ступеня,  

вихователів ГПД;  

 -  Базюк О., вчитель-дефектолог, голова методичної  

комісії вчителів-дефектологів, асистентів вчителів, 

практичних психологів; 

 - Пантюк Л. вчитель української мови та літератури;  



- Бенець Н., 

 

вчитель фізичної культури, заступник голови 

методичної комісії вчителів природничо-

математичного профілю, основ здоров'я, фізичної 

культури, предмета «Захист України»; 

 - Нарушевич І.П., вчитель фізики, заступник  голови  методичної  

комісії природничо-математичного профілю,  

основ здоров'я, фізичної культури, предмета   

«Захист України»;  

 - Шабаковська Р.,  

 

- Філіпчук О.І., 

 

вчитель математики, голова методичної 

комісії класних керівників  1-11-х класів; 

вчитель біології, керівник творчої групи «Пошук 

та запровадження ефективних засобів навчання в 

аспекті інноваційної діяльності»; 

 - Пневська Н., 

 

 

 

- Ваврін Л., 

 

 

 

 

- Лозинська Г., 

 

 

 

- Марушко О.,        

 

 

 

- Дем'ян Н.,    

- Юрчик Н.,       

вчитель англійської мови, заступник голови  

методичної комісії вчителів суспільно-

гуманітарного профілю, вчителів художньо-

естетичного профілю та трудового навчання; 

вчитель початкових класів, заступник  

голови методичної комісії вчителів  

початкових класів, вчителів, які  викладають у 

школі І ступеня, вихователів ГПД, секретар 

методичної ради. 

вчитель трудового навчання, заступник  

голови методичної комісії вчителів суспільно-

гуманітарного профілю, вчителів художньо-

естетичного профілю та трудового навчання; 

вчитель української мови та літератури, заступник 

голови методичної комісії вчителів суспільно-

гуманітарного профілю, вчителів художньо-

естетичного профілю та трудового навчання; 

практичний психолог; 

практичний психолог 

      2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, голові методичної ради 

Некрасовій І., членам методичної ради школи у 2020/2021 навчальному році: 

           2.1 методичну роботу з педагогічними працівниками школи здійснювати за 

такими основними напрямками: 

- методичній  підтримці діяльності педагогічного колективу у відповідності до 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції 

«Нова українська школа», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді;  

– методичному забезпеченні якості освітніх послуг на основі оновлення змісту освіти, 

втілення принципів Концепції Нової української школи; реалізації Типових освітніх 

програм ЗЗСО І, ІІ, ІІІ ступенів, Державних стандартів освіти, Освітньої програми 

СЗШ № 95, шляхом запровадження сучасних форм і методів організації навчання на 

основі компетентнісного, орієнтованого підходу, втілення провідних завдань, 

наскрізних змістових ліній оновлених освітніх програм ефективного використання 

інноваційних педтехнологій, перебудови освітнього процесу на основі запровадження 



інтегрованого підходу до його змісту та з застосуванням технологій дистанційного та 

змішаного навчання; 

-  участі у проведенні внутрішньої системи оцінювання якості освітнього процесу;  

- забезпеченні принципу партнерської взаємодії та  співпраці всіх учасників 

освітнього процесу; 

- контролю за діяльністю педагогів щодо втілення принципів Нової української 

школи; 

-  підтримці діяльності педагогів щодо створення сучасного освітнього простору як 

ресурсу розвитку учнів; 

- створенні умов формування інноваційної культури педагогів, забезпечення ними 

компетентнісно орієнтованого, диференційованого підходу до організації освітнього 

процесу як засобу задоволення освітніх потреб всіх учнів; 

- організації експериментальної діяльності творчої групи з проблем «Пошук та 

запровадження ефективних засобів навчання в аспекті інноваційної діяльності» щодо 

методичної підтримки застосування педагогами технологій дистанційного та 

змішаного навчання; 

- розвитку творчого потенціалу школярів, організація їх участі в інтелектуальних 

конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Лелека»  та Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, Всеукраїнських інтернет-олімпіадах,  конференціях,творчих 

конкурсах;  

- проведенні методичних заходів, спрямованих на представлення професійних 

здобутків кращих вчителів школи щодо застосування сучасних педагогічних 

технологій;  

- залучення педагогів до втілення завдань методичних проблем школи «Підвищення 

якості освітніх послуг школи та забезпечення їх відповідності Державним стандартам 

освіти» та виховної проблеми «Упровадження інноваційних підходів у здійсненні 

національно-патріотичного виховання учнів, спрямованих на успішну соціалізацію 

особистості у громадянському суспільстві»; 

2.2. сприяти підвищення відповідальності методичної комісії та кожного її 

члена за якість освітнього процесу;  

2.3 взяти участь у проведенні моніторингових дослідженнях якості знань учнів; 

узагальнення, аналіз отриманих результатів, визначенні проблем та шляхи їх 

подолання; 

           2.4 забезпечити індивідуальний підхід до організації науково-методичної 

роботи, організацію консультативної підтримки вчителів, які підлягають атестації; 

молодих спеціалістів, вчителів, які працюють в класах інклюзивного навчання;  

2.5 підтримувати діяльність педагогів щодо розвитку інформаційно-методичної 

бази навчальних кабінетів;  

2.6. забезпечити подальший розвиток умов інклюзивного навчання дітей з 

ООП; 

2.7. до 15.09.2020 ознайомити з даним наказом педагогічних працівників 

школи. 

            3. Затвердити Структуру методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік 

(додаток 1). 

4. Затвердити Форми методичної роботи на 2020/2021 навчальний рік    

(додаток 2).  

5. Затвердити склад творчої групи з проблеми «Пошук та запровадження 

ефективних засобів навчання в аспекті інноваційної діяльності» (додаток № 3). 



6. Затвердити План роботи методичної ради на 2020/2021 навчальний рік 

(додаток 4). 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор школи                                      Ю. Моклович 

 

З наказом ознайомлено:                            І. Некрасова  
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