
 

                                                                                        
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 16 

ІМЕНІ ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ  

 «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ   

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»  

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

40020, Сумська обл., місто Суми, вулиця  Шишкіна, будинок 12 тел 24-54-96  

e-mail:  nvk16-sumy@ukr.net  

                                                                                        ЄДРПОУ   Код 21102348 

 

 

НАКАЗ 
26.09.2019                                                                                        № 273-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської міської ради від 18.06.2019  

«Про розвиток професійних компетентностей  

педагога в умовах реформування освіти шляхом  

узагальнення та розповсюдження передового  

педагогічного досвіду» 

 

      Відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

20.06.2019 р. № 468 «Про виконання рішення колегії управління освіти і 

науки Сумської міської ради від 18.06.2019 «Про розвиток професійних 

компетентностей педагога в умовах реформування освіти шляхом 

узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

        1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Друшляк А.М.: 

1.1. Опрацювати на засіданні методичної ради закладу у вересні 2019 

року інформацію «Про розвиток професійних компетентностей педагога в 

умовах реформування освіти шляхом узагальнення та розповсюдження 

передового педагогічного досвіду». 

1.2. Протягом 2019-2020 навчального року продовжити роботу з 

виявлення, вивчення, узагальнення ППД. 

1.3. Популяризувати інноваційні форми діяльності щодо організації 

освітнього простору в умовах реформування шляхом проведенням локальних 

та загальних методичних заходів. 

1.4. Організувати у 2019-2020 навчальному році заняття з 

педагогічними працівниками різних кваліфікаційних категорій щодо розвитку 

професійних компетентностей під час підготовки до участі у всеукраїнських, 

обласних, міських конкурсів фахової майстерності. 



1.5. Спільно із керівниками методичних об’єднань організувати з 

педагогічними працівниками різні форми самоосвітньої діяльності. 

         2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Друшляк А.М. 

 

Директор                                  О.С.Стайко 

Друшляк 615-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАКАЗ 
20.06.2019                                                                                        № 468 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської міської ради від 18.06.2019  

«Про розвиток професійних компетентностей  

педагога в умовах реформування освіти шляхом  

узагальнення та розповсюдження передового  

педагогічного досвіду» 

 

Відповідно до рішення колегії управління освіти і науки Сумської 

міської ради (протокол № 2/1 від 18.06.2019 р.) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Інформацію «Про розвиток професійних компетентностей педагога в 

умовах реформування освіти шляхом узагальнення та розповсюдження 

передового педагогічного досвіду» узяти до відома. 

 2. Інформаційно-методичному центру управління освіти і науки 

Сумської міської ради: 

2.1. До 01.07.2019 року ознайомити адміністрації закладів та 

педагогічні колективи з висновками щодо вивчення зазначеного питання. 

2.2. Протягом 2019-2020 навчального року з метою активізації 

діяльності щодо виявлення, вивчення та узагальнення передового 

педагогічного досвіду провести відповідне моніторингове дослідження у 

закладах загальної середньої освіти міста, висвітлити результати дослідження 

під час наради із заступниками директорів із навчально-методичної роботи. 

2.3. Провести методичні заходи, направлені на широке ознайомлення та 

впровадження в практику освітнього процесу узагальнених протягом 2018-

2019 рр. матеріалів досвіду Мороз І.М. (учителя англійської мови  

ЗОШ № 23), Булгакової І.В. (заступника з виховної роботи ССШ № 9). 

 3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. Протягом 2019-2020 навчального року продовжити роботу з 

виявлення, вивчення, узагальнення ППД. 

3.2. Популяризувати інноваційні форми діяльності щодо організації 

освітнього простору в умовах реформування шляхом проведенням локальних 

та загальношкільних методичних заходів. 

3.3. Організувати заняття з педагогічними працівниками різних 

кваліфікаційних категорій щодо розвитку професійних компетентностей під 

час підготовки до участі у всеукраїнських, обласних, міських конкурсів 

фахової майстерності. 

4. Педагогічним працівникам урізноманітнити форми самоосвітньої 

діяльності. 



5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора 

Інформаційно-методичного центру Плахотнікову Г.Д. 

 

 

В.о.начальника управління  

освіти і науки                                                                                   Т.В.Дрига 
 

Тодосийчук 65-88-92 

 

 

 


