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Про організацію методичної роботи 
в 2021/2022 н.р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції 
Нової української школи, затвердженої рішенням колегії МОН України 
27.10.2016, Державних стандартів дошкільної, початкової загальної освіти та 
базової і повної середньої освіти, Державної цільової соціальної програми 
національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 №673, Комплексної 
програми підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді Чернівецької області на 2017-2021 роки (рішення XII сесії 
VII скликання Чернівецької обласної ради від 24.03.2017 № 9-12/17), 
Програми розвитку освіти міста Чернівців на 2021-2023 рр., затвердженої 
рішенням Чернівецької міської ради VIII скликання 29.07.2021 № 344, 
Положення про управління освіти Чернівецької міської ради,затвердженого 
рішенням міської ради VII скликання від 18.11.2020 № 2464, Положення про 
центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672, наказ 
управління освіти Чернівецької міської ради від 20.08.2021 № 230/15, з 
метою розбудови нового освітнього середовища, вдосконалення професійної 
майстерності педагогів, покращення якості надання освітніх послуг, 
забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

НАКАЗУЮ:

1. Визначити пріоритетними напрямками науково-методичної роботи з 
педагогами Чернівецької СЗОШ № 6 підвищення якості освітніх послуг;
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а

задоволення професійних запитів педагогів, стимулювання їх 
професійного розвитку; впровадження досягнень науки та перспективного 
досвіду в практику роботи; модернізацію змісту науково-методичної 
роботи.

2. Реалізувати науково-методичну проблему міського методичного центру 
«Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту 
методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста»

3. Продовжувати формувати в учнів ключові життєві компетенції, 
підвищувати удосконалення педагогічної майстерності, розвивати почуття 
гордості за Україну, необхідності навчатись.

4. Затвердити наступний склад методичної ради школи:
• Парпауц Л.Ю.
• Мицак Р.М.
• Боднарюк О. В.
• Чорней А.Д.

• Сізова Н.В.
• Речковська Л.О.
• Теплова М.Ф.
• Ягольник Н.Я.
• Негрич Н.І.
• Гнилозуб Р.В.
• Кучер Ж.В.

Голова методичної ради школи;
Заступник директора з НВР;
Заступник директора з ВР;
Керівник МО вчителів української мови та літератури, 
зарубіжної літератури;
Керівник МО вчителів іноземних мов;
Керівник МО вчителів математики;
Керівник МО вчителів природничого циклу;
Керівник МО вчителів історії, правознавства та географії; 
Керівник МО вчителів естетичного циклу;
Керівник МО вчителів фізичного виховання;
Керівник МО вчителів початкових класів;

5. Визначити методичні дні, метою яких є створення умов для безперервного 
вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, 
підвищення методичної компетентності, проведення з ними навчально- 
методичних занять:
• вівторок -  для вчителів математики, англійської мови, німецької мови, 

вихователів груп подовженого дня;
• середа -  для вчителів мистецтва, музики, фізичної культури, предмету 

«Захисту України», педагогів-організаторів, практичних психологів, 
соціальних педагогів,

• четвер -  для вчителів хімії, біології, фізики, історії, правознавства, 
громадянської освіти, основ здоров’я, природознавства, географії, 
екології, вчителів початкових класів, асистентів вчителів, заступників 
директорів з навчально-виховної роботи, молодих та малодосвідчених 
педагогів;

• п ’ятниця -  для вчителів української мови та літератури, зарубіжної 
літератури, трудового навчання, інформатики, директорів шкіл, 
заступників директорів з виховної роботи.



6. Голові методичної ради Парпауц Л.Ю. скласти план роботи методичної 
ради школи до 24.09.2021 р.

7. Керівникам МО скласти плани роботи методичних об’єднань до 
27.09.2021р.

8. Організувати методичну допомогу вчителям школи, стаж педагогічної 
роботи яких до 3 років, вчителями, які мають великий досвід роботи.

№ Стажери
- ( 

Наставники Предмет
1. Мамаєвська О.В. > Братко Н.В. Асистент вчителя
2. Пержан Н.В. > Тодорюк Н.М. Асистент вчителя
3. Сидорова М.О. > Косар О.В. Початкові класи

.А,.. Коржан О.І > Казимір Л.В. Початкові класи
5. Бабчук К.Д. > Бахтіарова А.В. Вихователь ГПД
6. Шевченко Н.Д. > Чорней А.Д. Українська мова та література
7. Корчинська І.В. > Боднарюк О.В. Психологія
8. Костенюк К.О. > Боднарюк О.В. Соц. педагог
9. Костенюк К.О. > Тушинська О.Б. Англійська мова
10. Мигалюк Р.В. > Сізова Н.В. Англійська мова
11. Кушнірюк Т.І. > Безручак Л.А. Інформатика
12. Юзик М.І. > Хамула С.М. Фізика

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Парпауц Л.Ю. 
провести круглий стіл з наставниками та стажерами, розробити план- 
календар надання практичної допомоги.

10. Куратором школи молодого вчителя призначити спеціаліста вищої 
категорії, вчителя-методиста Казимір Л.В.

11. Вчителям наставникам надати практичну допомогу молодим вчителям в 
розробці календарного та поурочного планування.

12. Зобов’язати молодих вчителів відвідувати школу молодого вчителя.
13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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Директор школи
З наказом ознайомлені: 

Парпауц Л.ІОу^ 
М ицакР.І^ 
Боднарюк О.В. 
Мамаєвська О.В. 
Пержан Н.В. 
Сидорова М.О. 
Коржан О. І 
Бабчук К.Д. 
Шевченко Н.Д. 
Мигалюк Р.В.__..... 
Кушнірюк Т.І. 
Юзик М.І.

Людмила КРАМІНА

Корчинська І.В. 
Костенюк К.О. 
Тушинська О.Б. 
Братко Н.В. 
Тодорюк Н.М. 
Косар О.В. 
Казимір Л.В. 
Бахтіарова А.В. 

Дорней А.Д. 
Сізова Н.В. 
Безручак Л.А. 
Хамула С.М.


