
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.09.2021             №243-од 

Про організацію методичної роботи  

з педагогічними кадрами в 2021-2022 н.р. 

 

 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Концепції «Нової української школи», Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, Державного стандарту початкової 

загальної освіти, Державного стандарту базової загальної середньої освіти, на 

підставі положення про методичний кабінет Вижницького ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені Юрія Федьковича, затвердженого на засіданні рішення 

педради протокол №6 від 09.06.2016 року, реалізації основних положень, 

розпорядчих документів і комплексних програм  розвитку освіти, 

Міністерства  освіти і науки України, Департаменту освіти і науки 

Чернівецької ОДА,  ІППОЧО, з метою підвищення ефективності організації 

освітнього процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителів 

відповідно до рекомендацій обласної і районної конференцій педагогічних 

працівників і завдань педагогічного колективу, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Вважати 2021-2022 н.р. етапом роботи педагогічного колективу над 

проблемою школи «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої 

особистості вчителя та учня»,методичною проблемою школи «Діяльнісний 

метод навчання у формуванні пізнавальної діяльності учнів», виховною 

проблемою  «Використання  передових технологій виховного процесу як 

умови для повноцінного розвитку учнів, становлення творчої особистості». 

2. Затвердити структуру методичної роботи закладу на 2021-2022 н.р 

2.1. Методична рада школи у складі: 

- голова методичної ради – Л.М.Татарин, заступниця директорки з 

навчальної роботи; 

- заступник голови методичної ради – Г.Г. Іричук, заступниця 

директорки з навчальної роботи; 

члени методичної ради:  

- О.М.Кузьменюк, вчитель української мови і літератури;  

- Н.В. Ямбор, вчитель математики;  



- О.С. Луканюк, вчитель початкових класів;  

- Л.Г.Кіцул, вчитель обслуговуючої праці;  

- О.С.Гаврилюк, вчитель англійської мови;  

- О.Ю. Пилипюк, вчитель історії; 

- О.Д.Фочук  вчитель біології; 

- Я.І. Сергій, вчителька англійської мови; 

- Д.М.Іванюк вчитель фізичної культури; 

- А.Д. Мельник, асистентка вчителя. 

2.2. Шкільні методичні об’єднання: 

- вчителів української мови та літератури і зарубіжної літератури 

(керівник - О.М.Кузьменюк );  

- вчителів англійської мови (керівник О.С.Гаврилюк); 

- вчителів початкових класів (керівник О.С. Луканюк);  

- вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Л.Г. Кіцул);  

- вчителів історії і географії (керівник О.Ю. Пилипюк);  

- вчителів природничих дисциплін (керівник - О.Д.Фочук ); 

- класних керівників (Я.І.Сергій ); 

- вчителів фізичної культури (Д.М.Іванюк); 

- асистентів вчителів (А.Д.Мельник). 

2.3.Інші методичні формування:  

- школа молодого вчителя (керівник Г.І. Артемчук);  

- психолого-педагогічний семінар (керівник О.М.Швейка); 

- школа передового педагогічного досвіду (керівник -Н.В. Ямбор ) 

3. Організувати роботу методичних об’єднань з періодичністю 

засідань 4 рази на рік за планом (додаток 1). 

3. Провести творчі звіти вчителів, які атестуються (лютий, березень). 

4. Заступницям директорки з навчальної роботи Г.Г.Іричук та Л.М. 

Татарин створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, 

систематично надавати допомогу їх керівникам, забезпечити участь 

педагогічних працівників у роботі шкільних,  територіальних і районних 

методичних формувань.  

5. Заступниці директорки  з навчальної роботи Л.М.Татарин:  

5.1. Забезпечити в рамках роботи над методичною роботою і з метою 

підвищення рівня навчально-виховної роботи, проведення психолого-

педагогічного семінару (4 рази на рік), інструктивно-методичних нарад (1-2 

рази на місць). 

5.2. Направити вчителів на курси підвищення кваліфікації при 

ІППОЧО згідно замовлення.  

5.3. Забезпечити участь учителів школи в районному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2022» в номінації: «Інформатика» 



5.4. Упроваджувати в практику роботи з педагогами активні форми 

роботи: творчі зустрічі, конференції, педагогічні конкурси, круглі столи, 

тренінги, звіти кращих педагогів, декади педагогічної майстерності. 

5.5. Підтримувати та створювати умови для розвитку творчих 

здібностей обдарованих дітей. 

5.6. Забезпечити активну участь педагогів в  територіальних  та 

обласних методичних заходах. 

5.7. Використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди 

майстерності та інші методичні заходи для заохочення зростання професійної 

майстерності педагогів, розвитку їх педагогічної культури та творчої 

активності. 

5.8. Продовжити роботу  над своїми внутрішніми проблемами (кожне 

МО). 

5.9. Стимулювати педагогів до оволодівання сучасними ІКТ. 

6. Заступниці директорки з виховної роботи А.Д.Козачук організувати 

педагогічний лекторій для батьків. 

7. Членам методичної ради закладу: 

7.1. Провести індивідуальні співбесіди з керівниками  МО з питань 

удосконалення  організації та планування методичної роботи на 2021-2022 

н.р. 

7.2. Забезпечити методичну допомогу вчителям, які атестуються в 

поточному навчальному році. 

7.3. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогічних працівників 

з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін з метою неперервного 

підвищення їх кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності. 

7.4 Здійснювати методичний супровід апробації нових навчальних 

посібників і програмно-методичних засобів. 

7.5. Всебічно розвивати творчі здібності педагогів, зацікавленості 

новими педагогічними технологіями. 

7.6. Підвищувати рівень методичної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту на інформаційні та інтерактивні аспекти навчання. 

7.7. Формувати інформаційну культуру педагогів. 

7.8. З метою виявлення творчо працюючих учителів,  максимальної 

реалізації та популяризації їх професійних досягнень, провести педагогічну 

виставку в закладі,  взяти  участь у обласній виставці педагогічної творчості. 

8. Основною формою підвищення індивідуальної професійної 

майстерності вважати самоосвіту. 

9. Основною формою проектування самоосвіти й самооцінювання 

педагогічної діяльності вважати портфоліо. 

10. Основною формою шкільних методоб’єднань вважати майстер-

клас. 



11. Затвердити план роботи методичної ради і методичного 

кабінету(додаток 2). 

12. Затвердити Положення про методичну раду Вижницького ЗЗСО 

 I-III ступенів ім. Юрія Федьковича (додаток 3). 

13. Затвердити тематику засідань методичної ради закладу (додаток 4) 

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з навчальної  роботи  Л.М. Татарин. 

 

 

 

Директорка  закладу                              Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено:  

______ Татарин Л.М. 

______ Іричук Г.Г. 

______ Козачук А.Д. 

______ Кузьменюк О.М. 

______ Гаврилюк О.С. 

______ Сергій Я.І. 

______ Луканюк О.С. 

______ Кіцул Л.Г. 

______ Пилипюк О.Ю. 

______ Фочук О.Д. 

______ Іванюк Д.М. 

______ Мельник А.Д. 

______ Артемчук Г.І. 

______ Швейка О.М. 

______ Ямбор Н.М. 

 

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року №243-од  

Директорка закладу 

___________ О.Ю.Сичова 

План роботи  

методичних об’єднань закладу 

№ 

п\п 

Кафедра Проблемна тема Керівник 

1.  МО «Українська мова і 

література, зарубіжна 

література» 

Ефективність використання 

інтерактивних  технологій у 

формуванні  компетентностей 

учнів  на уроках словесності 

 Кузьменюк О.М. 

2.  МО «Суспільні 

дисципліни» 

Удосконалення уроку як засіб 

розвитку творчої особистості 

вчителя та учня. 

 Пилипюк О.Ю.. 

3.  МО «Точні науки» Формування ключових 

компетентсностей учнів на уроках 

математики  

 Ямбор Н.В.  

4.  МО   «Мистецтво» Мистецтво – важлива умова 

розвитку творчого потенціалу 

школярів. 

 Кіцул Л.Г. 

5.  МО «Природничий 

цикл» 

Інноваційні технології навчання я 

засіб формування життєвих 

компетентностей учнів.  

 Фочук О,Д. 

6. МО «Іноземна мова» Сучасні технології навчання та 

роль вчителя іноземної мови в 

умовах модернізації навчально-

виховного процесу. 

Гаврилюк О.С. 

7. МО «Фізкультура і 

спорт» 

Формування здорового способу 

життя на уроках фізичного 

виховання 

Іванюк Д,М. 

8. МО «Початкова школа» 

 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

початкових класів НУШ. 

Луканюк О.С. 

9. МО «Асистентів 

вчителів» 

Нові методики та підходи в 

організації навчальної роботи з 

дітьми з ООП. 

Мельник А.Д. 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року №243-од  

Директорка закладу 

___________ О.Ю.Сичова 

 

План роботи  

методичної ради 

Вижницької ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.Федьковича 

на 2021-2022 н.р 

 
Засідання І (Вересень) 

1. Про організацію методичної роботи у закладі в 2021-2022 н.р. і шляхи реалізації методичної 

проблеми «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня»  

2. Затвердження плану роботи методичного кабінету на 2021-2022 н.р.  

3. Про організацію роботи з обдарованими дітьми (набір в БМАН, підготовка до олімпіад, 

конкурсів, турнірів)  

4. Затвердження планів роботи шкільних методичних формувань  

5. Аналіз результатів ЗНО 2021 року. 

6. Про організацію наставництва. 

Засідання ІІ (Жовтень) 

1. Організація участі вчителів у конкурсі «Учитель року»  

2. Організація участі учнів вчителями у онлайн-олімпіадах. 

3. Про атестацію педагогів, які претендують на присвоєння вищої категорії і педагогічного 

звання 

4. Формування ключових компетентностей учнів на основі діяльнісного підходу   

Засідання ІІІ (Листопад) 

1. Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і 

конкурсів ім. Петра Яцика та Тараса Шевченка 

2. Про підготовку вчителями матеріалів для публікації в педагогічній пресі 

3. Самоосвіта учителя – необхідна умова професійного зростання  

Засідання ІV (Лютий) 

1. Про результати участі учителів у фаховому конкурсі «Учитель року»  

2. Аналіз результатів роботи з підвищення педагогічної майстерності і підвищення якості 

освітнього процесу  

3. Експертиза методичних матеріалів учителів, які атестуються 

4. Про систему роботи з учнями 11 класу щодо підготовки до ЗНО  

Засідання V (Квітень) 

1. Про підготовку матеріалів до ДПА у 4 і 9-х класах  

2. Підсумки атестації педагогічних працівників  

Засідання VІ (Червень) 

1. Про підсумки методичної роботи 2021-2022 н.р. 

2. Планування замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

3. Про подання пропозицій щодо організації методичної роботи в новому навчальному році  

  



Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року №243-од  

Директорка закладу 

___________ О.Ю.Сичова 

 

Положення 

про методичну раду  

Вижницького ЗЗСО I-III ступенів ім. Юрія Федьковича. 

 

1. Загальні положення 

 методична рада Вижницького  ЗЗСО I-III ступенів  є колективним 

громадським професійним органом, що поєднує на добросовісній основі 

педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення  в закладі  на методичній 

основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, 

підходами, ідеями. 

 МР закладу  покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів  

закладу, творчих педагогів, спрямовані на розвиток   методичного 

забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного 

колективу. 

 МР  є головним консультативним органом закладу  з питань науково-

методичного забезпечення освітнього процесу. 

 Методична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну 

діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами і 

розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом 

навчального закладу і цим Положенням. 

 

2. Мета, завдання,  

функції діяльності науково-методичної ради 

Метою діяльності  методичної ради навчального закладу є 

координація всієї методичної роботи закладу. 

Завдання  методичної ради: 

 розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку 

школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх 

процесів, у тому числі інноваційних; 

 організовує розроблення, експертизу стратегічних документів школи 

(програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план); 

 організує розробку та коректування концепції освітнього процесу 

відповідно до основних напрямків розвитку закладу; 

 аналізує стан і результативність роботи  методичної служби закладу; 



 вносить пропозиції зі змін, удосконалювання складу, структури та 

діяльності методичної служби, бере участь у їх реалізації; 

 аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають 

значущі наслідки для розвитку закладу в цілому; 

 виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки 

інноваційної діяльності у закладі  (пошук та освоєння нововведень, 

організація, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських 

навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.); 

 організовує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності 

педагогів; 

 організовує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) 

консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, 

дослідницької роботи, професійного самовдосконалення; 

 контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, 

здійснюваних у закладі; 

 вносить пропозиції щодо забезпечення інноваційних процесів у закладі 

необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з 

розвитку інноваційного клімату у закладі; 

 вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів, 

динамічних груп; 

 ініціює та здійснює комплексні дослідження у закладі; 

 вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності 

педагогів, у тому числі в ході атестації. 

 

3. Склад і організаційна структура 

Членами МР є директорка закладу, заступники з навчальної роботи 

та   виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань,   керівники 

форм  методичної роботи. 

Як правило, головою ради є заступниця директорки закладу. 

 

4. Основні напрями та зміст роботи 

 Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-

виховного процесу педагогічними кадрами. 

 Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології 

навчання, вивчення директивних матеріалів, документів Міністерства 

освіти і науки. 

 Методична робота з вивчення узагальнення передового педагогічного 

досвіду, визначення   шляхів   його  творчого   використання. 

 Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та 

культурного рівня молодого вчителя. 

 Поглиблення  теоретичної підготовки з предмета та методики його 

викладання,   поповнення  знань   із  суміжних   предметів. 

 Організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, педрад. 

 Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального 

закладу. 

 Створення організаційних умов для неперервного підвищення фахової 

майстерності педагогів. 



 Підвищення рівня  навчально-виховної роботи  і  якості знань учнів. 

 Упровадження передового педагогічного досвіду  і досягнень педагогічної 

науки. 

 Залучення педагогів до дослідно-пошукової та дослідно- 

експериментальної діяльності. 

 Професійна допомога молодим учителям. 

 

5.  Організація роботи 

У своїй діяльності методична рада підзвітна  педагогічному  колективу 

закладу, несе відповідальність за прийняті  рішення та забезпечення їх 

реалізації. 

 Періодичність засідань МР визначається її членами, виходячи з 

необхідності (як правило, не рідше 2  разів у семестр). 

 Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається 

головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, 

узгоджується    з 

директоркою  закладу    й    схвалюється   на   засіданні    педагогічної ради 

навчального закладу. 

 За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, 

які  фіксуються  в журналі  протоколів. 

 

6. Права і  обов’язки  учасників 

Права: 

 Методична рада має право рекомендувати керівництву розподіл 

навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, 

рекомендувати до оплати роботу педагогічним співробітникам окремих 

навчальних кабінетів, 

предметних  гуртків,  студій,  розподіляти   методичну  роботу  окремих 

педагогів. 

 Методична рада обговорює питання про можливість організації 

поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності кадрів 

та достатніх засобів навчання. 

Обов’язки: 

 Кожен  член методичної ради зобов’язаний: 

 брати участь у засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.; 

 брати активну   участь,   у   розробці   відкритих  заходів,  прагнути 

до  підвищення рівня професійної майстерності; 

 знати 

Закони    України   «Про   освіту»,   «Про   загальну   середню   освіту»,   

  нормативні документи, методичні вимоги до категорій; 

 володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності. 

Голова науково-методичної ради: Татарин Л.М. 

 планує роботу методичної ради на  поточний  навчальний рік; 

 визначає 

функціональні   обов’язки   і   ступінь   відповідальності   членів методично

ї ради за їх   виконання; 



 відповідає за   ведення   документації  методичної   ради   (плани   роботи, 

протоколи засідань і т.   ін.; 

 відвідує засідання методичних об’єднань вчителів; 

 складає графік проведення методичних заходів з  педагогічними 

працівниками; 

 вивчає 

та   аналізує   роботу       методичних   об’єднань,   складає   списки   необхі

дної методичної літератури, технічних  засобів  навчання; 

 створює банк     даних     (картотеку)     педагогічних     знахідок,     досвіду, 

освітніх технологй, знайомить з  ними членів методичного об’єднання; 

  відповідає за поповнення шкільного сайту та створення блогів вчителів; 

  розглядає та виносить на схвалення МР методичні розробки педагогів; 

 спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в 

практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, 

новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та 

досягнень сучасної науки; 

 звітує про роботу методичної ради. 

 

7. Контроль за діяльністю 

У  своїй діяльності  рада підзвітна  педагогічній  раді   школи.   Контроль за 

дільністю методичної ради  здійснюється   керівницею    навчального 

закладу відповідно до планів  методичної 

роботи  й   внутрішньошкільного  контролю. 

8. Фінансування діяльності 

Фінансування     діяльності   відбувається   за   рахунок  бюджету. 

  



. Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2021 року №243-од  

Директорка закладу 

___________ О.Ю.Сичова 

Тематика засідань 

методичної ради школи 

Мета: 

• сприяти пошуку та використанню в освітньому процесі сучасних організаційних 

форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій; 

• створити колектив однодумців, які працювали б над постійним професійним 

самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці; 

• керувати методичною, науковою, інноваційною діяльністю; 

• розглядати плани, програми, проекти всіх методичних об’єднань; 

• організувати самоосвітню роботу педагогів, самовдосконалення й самореалізацію 

їхньої особистості; 

• організувати цілеспрямовану роботу з молодими спеціалістами. 

 

Засідання 1. Інструктивно-методичне 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1 Аналіз роботи методичної ради за минулий рік. 

Затвердження плану роботи методичної ради 

школи на 2021-2022 н. р. 

се
р
п

ен
ь

 

 Голова ради  

Татарин Л.М. 

2 Про організацію роботи зі здібними та 

обдарованими дітьми. 

Заступниця директорки  з 

НР Татарин Л.М. 

3 Про створення системи роботи педагогічного 

колективу над ІІ етапом методичної 

проблеми  «Сучасний урок. Компетентісний 

підхід у навчанні і вихованні» (ІІ етап). 

Керівники ШМО 

4 Про ознайомлення з рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України щодо 

викладання предметів, забезпечення 

навчальними програмами, підручниками. Про 

хід та особливості впровадження нових 

Державних стандартів. Огляд нормативних 

документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

Заступниця директорки з 

НР Татарин Л.М.  

5 Про погодження планів роботи шкільних 

методичних об’єднань на 2021-2022 н. р. 

6 САМОАНАЛІЗ – 2017-2021рр. 



7 Організація роботи методичного кабінету 

школи. 

 8  Про організацію дистанційного навчання Заступниця директорки з 

НР  Члени МР 

Засідання 2. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1  Атестація педагогічних працівників у 2021-

2022 н.р. 

в
ер

ес
ен

ь
 

Директорка  

Сичова О.Ю. 

2 Підвищення кваліфікації педагогів на курсах та 

спецкурсах РОІППО в 2021/2022 навчальному 

році. 

Заступник директорки з 

НР. Татарин Л.М. 

3 Обговорення і  схвалення Річного плану роботи 

на 2021/2022 н. р. 

Заступниця  директорки з 

НР Татарин Л.М.,  

голови МО 

4 Про підготовку до проведення І (шкільного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

базових дисциплін, МАН 

Заступниця директорки з 

НР Татарин Л.М.., голови 

МО 

5 Про  участь у методичних конкурсах «Вчитель 

року», «ярмарок педідей» 

Заступниця директорки  з 

НР Татарин Л.М., 

 голови МО   

Засідання 3. 

Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності 

Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. 

ж
о
в
те

н
ь 

Заступниця директорки  з 

НР Татарин Л.М. 

2 Про шляхи вдосконалення форм і методів 

педагогічної діяльності. 

Керівники ШМО 

3 Про участь педагогічних працівників у 

професійних конкурсах, у виставці-ярмарку 

педагогічних ідей і технологій у 2021/2022 н. р. 

Схвалення матеріалів ефективного 

педагогічного досвіду для участі у виставці-

ярмарку педагогічних ідей і технологій. 

Заступниця директорки з НР 

Члени МР 

4 Про підсумки проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін у 2021/2022 н. р. та участь у ІІ етапі 

Заступниця директорки з 

НР Татарин Л.М., голови 

МО. 



5 Про затвердження списків учнів для участі у II 

(районному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

Заступниця директорки з НР 

Татарин Л.М. 

6 Про участь учнів школи у II етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін та конкурсі-захисті науково-

дослідних робіт учнів-членів МАН. 

Заступниця директорки з НР 

Татарин Л.М. 

7 Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз 

особливостей сучасного уроку. 

Заступнцяк директорки з НР 

Татарин Л.М. 

8 Про підготовку та проведення педагогічної 

ради   

Заступниця директорки з НР 

Татарин Л.М., 

 члени МР 

9 Про графік проведення онлайн-уроків 

вчителями, що атестуються 

Атестаційна 

 комісія 

10 Про діяльність творчої групи вчителів історії на 

базі закладуза темою «Формування ключових 

компетентностей на уроках історії» 

 

Голова ради  

Татарин Л.М. 

Засідання 4.Форма проведення: ринок методичних ідей. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. 

Аналіз дистанційного навчання у І семестрі 

сі
ч
ен

ь
 

Заступниця директорки з НР 

Татарин Л.М. 

2 Про результативність методичної роботи за І 

семестр 2021/2022 н. р. 

 Заступниця  директорки з 

НР  

Татарин Л.М. 

3 Про підвищення якості знань на основі 

впровадження на уроці традиційних та 

інноваційних методик. 

Керівники ШМО 

4 Про аналіз навчальних досягнень учнів та 

результати перевірки навчальних програм за І 

семестр. 

Заступниця директорки з НР 

Татарин Л.М. 

5 Аналіз результативності участі учнів у II етапі 

всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін, конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт МАН. 

Заступниця директорки з НР 

Татарин Л.М. 

6  Хід атестації педагогічних працівників. Керівники ШМО 

 

 

 



Засідання 5 Форма проведення: проблемний стіл. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. 

б
ер

ез
ен

ь 

Заступниця директорки з НР 

2 Про організацію повторення навчального 

матеріалу та підготовку учнів до державної 

підсумкової атестації - 2022. 

Заступниця директорки з НР 

3 Про підготовку до участі випускників у ДПА. 

Погодження матеріалів практичної частини 

державної підсумкової атестації. 

Заступниця директоки з НР 

4 Про підсумки участі  учнів та вчителів у 

конкурсах, змаганнях 

Заступниця директоки з НР 

5 Про роботу над проектом плану роботи школи 

на 2022/2023 н. р. 

Директорка 

6  Конференція – звіт вчителів, що атестуються Вчителі, що атестуються 

7  Звіт голів МО про стан дистанційного 

навчання 

Керівники ШМО 

Засідання 6.Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 

Зміст Дата Доповідач 

1 Про виконання рішень попередніх засідань. 

тр
ав

ен
ь 

Заступниця директорки з 

НР 
2 Аналіз роботи методичної ради. 

 Про підсумки курсової перепідготовки 

вчителів. 

3 Звіт шкільних методичних об’єднань щодо 

реалізації планів роботи й роботи над 

методичною темою школи (інформація 

відповідальних за методичні об’єднання). Про 

планування методичної роботи на наступний 

навчальний рік. 

Керівники ШМО 

4 Про підсумки ДПА в 4-х класах. Заступниця директоки а з 

НР Іричук Г.Г. 

5 Підготовка матеріалів до педагогічної ради   Заступниця директорки  з 

НР, члени МР 

6 Вироблення і прийняття рекомендацій щодо 

основних напрямків методичної роботи школи 

в 2022/2023 навчальному році. 

Заступниця директорки  з 

НР, члени МР 

 


