
РОГАТИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

«ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО» 

НАКАЗ 
м. Рогатин 

31 серпня 2020 року         № 28 

 

Про організацію методичної роботи 

з учителями ліцею у 2020 – 2021 н.р. 

 
На виконання  плану роботи ліцею на 2020 – 2021н.р. з метою оптимізації освітнього 

процесу в ліцеї, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи 

досягнень психолого-педагогічних наук, інноваційних освітніх технологій  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на вирішення  завдань, передбачених 

річним планом роботи   на 2020 - 2021 н.р. 

2. Затвердити структуру методичної роботи на навчальний рік у методичних об’єднаннях   

учителів (додаток №1). 

3. Керівником методичної ради призначити заступника директора Мартинюк У.Л. 

4.  Затвердити голів методичних об’єднань: Мартинюк У.Л. – суспільно -  гуманітарного 

напряму, Лівіновську Н.В.– природничо – математичного напряму, Зварчука Я.М. – 

класних опікунів. 

5. Продовжити роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару, затвердивши 

його керівником Веркалець І.Б. 

6. Організувати роботу творчих груп вчителів ліцею відповідно до визначених 

методичних тем. 

7. Організувати створення  кожним педагогом відеоуроку, розподіливши цю роботу на І 

та ІІ семестри . 

8. Голові методичної ради, головам методичних об’єднань,    керівнику психолого-

педагогічного семінару забезпечити якісне виконання запланованих  заходів. 

9. Організувати та провести Дні з основ наук відповідно до пропозицій, внесених до 

річного плану роботи ліцею. 

10. Забезпечити вчасне   підвищення кваліфікації педагогів за накопичувальною 

системою. 

11. Головам методичних об’єднань  здійснювати постійну  консультативну допомогу 

педагогам. 

12. Підтримувати зв’язок із РМЦ, ОІППО в питаннях організації науково-методичної 

роботи. 

13. Брати участь у Всеукраїнських, обласних, районних, міських конференціях, семінарах, 

тренінгах в режимі онлайн. 

14.  Забезпечити якісне проведення  атестації педагогічних працівників .  

15. Вивчити та узагальнити досвід  учителів Скарбовської Г.Я., Зварчука ЯМ. 

16. Забезпечити системний підхід в організації методичної роботи, її результативність та 

дієвість. 

17. Методичним об’єднанням  педагогів ліцею: 

- Проводити засідання відповідно до складеного плану. 

- Обговорити результати навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік, внести 

корективи до навчальних планів, програм, курсів за вибором. 

- Забезпечити активну участь педагогів у методичних заходах. 

 - Періодично здійснювати моніторинг навчальних досягнень  учнів з предмета, на основі 

якого корегувати зміст навчальної та методичної роботи. 



- Урахувати роботу методичного об’єднання в річному звіті ліцею. 

18. Результати методичної роботи за рік узагальнити наказом по гімназії. 

19. Довести даний наказ до відома педагогів ліцею. 

20. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора у межах 

розподілу функціональних обов’язків.  

      

 

 

Директор ліцею                                         І.В. Доронюк 
 

 Мартинюк У.Л. 

 
 


