
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Незалежної України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037
тел. (061)224-08-35, факс: (061)32-52-20, E-mail: donmszap@ukr.net  ,   Код ЄДРПОУ 37573094

Н А К А З
______________ № _____

Про організацію роботи 
науково-методичної ради  
при науково-методичному 
центрі департаменту 
у 2018 -2019 навчальному році

З  метою  удосконалення  роботи  науково-методичної  ради  при  науково- 
методичному центрі департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1.  Персональний склад науково-методичної ради при науково-методичному 
центрі департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (додаток 1);
1.2.  Тематику  та  графік  засідань  науково-методичної  ради  при  науково-
методичному  центрі  департаменту  освіти  і  науки  Запорізької  міської  ради  у 
2017-2018 навчальному році (додаток 2).
2.  Заступнику  завідувача  науково-методичного  центру  департаменту 
Немчину В.В: 
2.1.  Організувати роботу щодо виконання науково-методичною радою функцій і 
завдань, визначених  відповідним Положенням;
2.2. Забезпечити інформування членів науково-методичної ради (за згодою) про 
участь у роботі засідань; 
2.3.  Розмістити даний наказ із додатками на сайті  науково-методичного центру 
департаменту znmc.webnode.com.ua
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту                                                      Ю.В. Погребняк 

Немчин, 2240837

mailto:donzap@ukr.net
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Додаток 1
до наказу департаменту 
__________№_________  

Персональний склад 
науково-методичної ради науково-методичного центру департаменту освіти 

і науки Запорізької міської ради

1. Гусак О.В., завідувач науково-методичним центром департаменту освіти і 
науки Запорізької міської ради – голова науково-методичної ради.

2. Туманова  І.В.,  заступник  завідувача  науково-методичного  центру 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради – заступник голови 
науково-методичної ради.

3. Немчин  В.В.,  заступник  завідувача  науково-методичного  центру 
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради – секретар науково-
методичної ради. 

Члени науково-методичної ради:
1. Пудак К.І., завідувач районним методичним кабінетом Олександрівського 

району.
2. Тедєєва С.В., завідувач районним методичним кабінетом Хортицького 
району.

3. Другова І.Б., завідувач районним методичним кабінетом Вознесенівського 
району.

4. Гордінська І.В., завідувач районним методичним кабінетом Дніпровського 
району.

5.  Гавришева А.В. завідувач районним методичним кабінетом  Заводського 
району.

6. Тертишна  Л.О., завідувач  районним  методичним  кабінетом 
Шевченківського району.

7. Гареєва  О.С.,  завідувач  районним методичним кабінетом  Комунарського 
району.
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Додаток 2
до наказу департаменту 
__________№_________

Тематика засідань 
науково-методичної ради науково-методичного центру департаменту освіти 

і науки Запорізької міської ради 
у 2018-2019 навчальному році

Вересень
І Засідання

«Основні завдання та пріоритети реалізації міської науково-методичної 
проблеми в поточному навчальному році»

1. Про планування роботи 2018-2019 методичного року. (Гусак О.В.) 
2.  Про  аналітичний  підхід  до визначення  пріоритетних завдань  методичного 
супроводу в освітній системі міста». (Туманова І.В.) 
3. Поточні питання: розгляд матеріалів, авторських програм, проектів, різне. 

Грудень
ІІ  Засідання

«Реалізація міського проекту «Міські методичні навчання»  
як приклад диверсифікації форм удосконалення  фахової компетентності 

 педагогічних працівників»

1 Формування  готовності  вчителів  працювати  в  умовах  «Нової  української 
школи»  (модуль  початкової  освіти  та  іншомовної  освіти)  (Нагорнова  І.С., 
Паніна С.С.) 
2. "Математичний  тренінг"   як  форма  дистанційного  навчання  для  вчителів 
математики. (Бурлака Л.А.) 
3. Поточні питання: розгляд матеріалів, авторських програм, проектів, різне.

Лютий
ІІІ  Засідання

«Вивчення профорієнтаційних орієнтирів сучасної молоді»

1. Про підсумки соціологічного дослідження. (Олійник І.В.)
2. «Сучасні форми профорієнтаційної роботи в освітніх закладах.». (Тертишна 
Л.О.)
3. Поточні питання: розгляд матеріалів, авторських програм, проектів, різне.
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Квітень
ІV  Засідання

«Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби в умовах 
впровадження Концепції Нової української школи» 

1. «Засоби підвищення рівня психологічної культури батьків та компетентності 
педагогів закладів освіти  м. Запоріжжя». (Кременецька Л.В.)
2. «Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 
освітніх закладів». (Ніколенко І.О.)
3. Поточні питання: розгляд матеріалів, авторських програм, проектів, різне.


