
План роботи методичної ради 

                                                               (2017/2018 н.р.) 

№ 

з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

1 

Спрямування роботи над ІІ етапом 

реалізації науково-методичної  проблеми школи: 

«Розвиток ключових компетентностей учнів 

 шляхом впровадження інноваційних технологій 

навчання та виховання». 

Серпень, 2017 Подвиженко О.І. 

2 Затвердження плану роботи методичної ради. Серпень, 2017  Василенко Н.В. 

3 

Складання графіка проведення засідань шкільних 

методичних об’єднань, майстер-класів, 

проблемних семінарів, методичних шкіл. 

До 16.09.2017 

Керівники 

методичних 

об’єднань  

4 
Складання графіка проведення предметних тижнів, 

декад, місячників. 
До 16.09.2017 

Керівники 

методичних 

об’єднань  

5 Складання графіка проведення шкільних олімпіад. До 07.10.2017 Василенко Н. В. 

6 
Проведення засіданнь при директорові (за окремим 

планом). 
Раз на місяць Подвиженко О.І. 

7 Проведення  засідань при заступнику директора. Раз на місяць 
Заступники 

директора 

8 Випуск методичних  бюлетенів. Згідно графіка 

Керівники 

методичних 

об’єднань 

9 Проведення засідань методичної ради. Згідно плану Василенко  Н. В. 

10 

Здійснення контролю за виконанням плану 

методичної роботи та різних форм методичної 

роботи. 

Постійно 
Василенко Н. В., 

Москаленко Л. І. 

11 
 Відвідування методичних заходів з метою 

контролю якості їх проведення. 
Постійно 

Заступники 

директора 

12 

Ознайомлення керівників МО з переліком 

основних форм методичної роботи міського 

методичного кабінету на 2017/2018 н.р. 

До 07.10.2017 Василенко Н. В. 

13 

Заслуховування звітів учителів, які беруть участь у 

роботі творчих груп, семінарах, нарадах у 

міському методичному кабінеті. 

листопад, 2017 

травень, 2017 

Василенко Н. В. 

14 
Індивідуальні співбесіди з учителями з питань 

вибору тем самоосвіти. 
До 10.09.2017 

Заступники 

директора 

15 
 Звірка та оновлення картотеки педпрацівників по 

кафедрах. 
До 20.09.2017 Василенко Н. В. 

16 

Забезпечення якісного проведення занять з 

самоосвіти з учителями з питань проблем сучасної 

освіти та підвищення фахового рівня. 

Постійно 
Заступники 

директора 

17 
Організація виставки новинок методичної, 

педагогічної, психологічної літератури. 
Раз на триместр 

Денисова О О., 



Богдан С.А. 

18 
Складання  плану відвідування методичних заходів 

з метою обміну досвідом роботи. 
До 20.09.2017 Василенко Н. В. 

19 

Участь у проведенні серпневої наради 

педпрацівників  міста, секційної роботи 

директорів, заступників директора, вчителів. 

Серпень, 2017 

Подвиженко О.І., 

заступники 

директора 

20 

Підготовка і видання проектів наказів: 

 про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами; 

 про затвердження керівників методичних 

об’єднань; 

 про проведення атестації у 2017/2018 н.р.; 

 про підвищення кваліфікації педпрацівників 

школи на курсах при КОІППО ім. 

В.Сухомлинського. 

До 10.09.2017 
Василенко Н. В. 

Грузін В.В. 

21 

 Підготовка до завершення конструктивно-

моделюючого етапу роботи над методичною  

проблемою. 

Протягом року, 

до квітня, 2018 

Адміністрація, 

керівники ШМО 

22 
Популяризація новинок методичної літератури 

шляхом організації виставок. 
1 раз на квартал Богдан С.А. 

23 
Складання  графіку взаємовідвідувань методичних 

заходів. 
До 01.10.2017 Василенко Н. В. 

24 

Координація планових заходів; внесення коректив 

у план методичної роботи на  2018/2019 н.р. 

Проектування, розробка та реалізація проекту-

програми розвитку школи: педагогічні завдання; 

основні вимоги до використання проектної 

технології, критерії успішності освітнього 

процесу; 

 - умови проведення, технології методів проектів;  

форми діяльності, очікувані результати. 

Квітень – травень, 

2018 
Василенко Н. В. 

25 

Підготовка та проведення педради про підсумки 

роботи над ІІ етапом  методичної проблеми 

«Розвиток ключових компетентностей учнів 

шляхом впровадження інноваційних технологій 

навчання та виховання» 

Квітень, 2018 

Василенко Н В., 

Максименко Р.А., 

Грузін В.В., 

Москаленко Л.І., 

керівники ШМО 

26 
Підготовка статистичного та аналітичного звітів 

про діяльність методичної ради  за навчальний рік. 

Травень, 

2018 

Василенко Н. В. 

Підготувати і провести засідання методичної ради школи: 

  
Перше засідання: 20.09.2017 Василенко Н. В. 



1. Аналіз методичної роботи за минулий 

навчальний рік. 

2. Ознайомлення членів методичної ради з 

інструктивно-методичними листами МОН 

України. 

3. Розподіл обов’язків між членами 

методичної ради. 

4. Визначення змісту, форм і методів  

підвищення кваліфікації педагогів у 

2017/2018н.р. 

5. Затвердження плану, мети, завдань 

педагогічного тижня «Секрети педагогічної 

творчості», завдання методичної служби 

школи (методичної ради, м/о) на новий 

навчальний рік. 

6. Про підготовку до предметних тижнів. 

7. Про участь у конкурсі "Учитель року". 

Друге засідання: 

1. Про підготовку учнів до участі у шкільних 

та міських предметних олімпіадах, 

конкурсах учнівських творчих робіт МАН.   

2. Організація методичної роботи з молодими 

вчителями з питань організації навчально-

виховного процесу. 

3. Підготовка методичних бюлетенів. 

4. Огляд новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

Третє засідання: 

1. Аналіз результативності роботи методичної 

ради за І семестр. 

2. Аналіз роботи ШМО за І семестр. 

3. Організація взаємовідвідування уроків. 

Аналіз особливостей сучасного уроку. 

4. Майстер-клас. 

5. Підготовка до педради. 

      6.«Психолого-педагогічні вимоги до 

     перевірки та оцінювання знань учнів». 

Четверте засідання (березень): 

1. Про підготовку до участі учнів у ДПА. 

2. Про роботу з обдарованими учнями. 

3. Огляд новинок методичної, психологічної, 

педагогічної літератури. 

П’яте засідання (травень): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2017 

 

 

 

 

 

03.01.2018 

 

 

 

 

 

26.03.2018 

 

 

 

18.05.2018 

Максименко Р.А. 

Грузін В.В. 

 

Василенко Н. В. 

 

Москаленко Л.І. 

 

 

 

Василенко Н.В. 

 

 

 

Денисова О.О. 

 

 

Василенко Н. В. 

Керівники  МО 

Денисова О.О. 

 

Члени  метод. ради 

 

 

Демченко Н. А. 

 

 



1. Про підсумки другого етапу  реалізації 

методичної проблеми школи. 

2. Огляд нормативних документів. 

3. Планування роботи методичної ради на 

наступний рік. 

 

  

Денисова О. О. 

Василенко Н.В., 

керівники ШМО 

 

Розділ ІІ 

Підвищення методичного рівня. 

Атестація та курсова перепідготовка вчителів.  

1 
Звірка та оновлення плану курсової 

перепідготовки на 2017/2018 навчальний рік.. 
Серпень Грузін В.В. 

2 

Забезпечення проходження підвищення 

кваліфікації вчителів школи відповідно до 

перспективного плану роботи. 

(Подвиженко О.І., Грузін В.В., Москаленко Л.І., 

Максименко Р.А., Василенко Н.В., Ніконова Т.В., 

Свриденко Н.О., Дем`яненко С.М., Морозова Н.Л., 

Давидова С.М., Демченко Н.А., Кушніренко Л.М., 

Крисін І.О., Хандусенко А.Г.) 

Згідно наказів 

міськво 

 

Грузін В.В. 

3 

Забезпечити проходження чергової атестації 

педпрацівників.  

(Подвиженко О.І., Грузін В.В., Москаленко Л.І., 

Максименко Р.А., Ніконова Т.В.,  Давидова С.М., 

Демченко Н.А., Демченко І.В., Крайванець Т.В., 

Кушніренко Л.М., Крисін І.О., Петренко В.В., 

Піщікова О.Г., Півторак Л.Д., Хандусенко А.Г.)  

Згідно планів Подвиженко О.І. 

4 

Заслуховування питання про проходження 

атестації та підвищення кваліфікації вчителів на 

засіданнях педагогічної ради, методичної ради, 

нарадах при директорові та при заступникові 

директора. 

Згідно планів 

Подвиженко О.І., 

Василенко Н. В., 

Максименко Р.А., 

Грузін В.В., 

Москаленко Л.І. 

5 
Контроль за станом упровадження педагогічного 

досвіду вчителями, що атестуються. 
Жовтень-квітень Василенко Н. В. 

6 

Підвищення фахового рівня працівників засобами 

самоосвітньої роботи (згідно з індивідуальними 

планами). 

Серпень-травень 

Василенко Н. В. 

Кер. МО 

7 
 Участь у Всеукраїнських конференціях, семінарах, 

тренінгах тощо згідно наказів. 
Протягом року Василенко Н. В. 

8 Участь у заходах за планом роботи КОІППО. Протягом року Василенко Н. В. 

9 
 Участь у заходах за планом роботи міського 

відділу освіти. 
Протягом року Василенко Н. В. 



Розділ ІІІ 

Зміст і організаційні заходи щодо підвищення науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

Загальні засідання педагогів різних фахів. 

1 

Проведення оперативних, організаційних, 

методичних, інструктивно-методичних нарад, 

огляд періодичної преси, інформаційних збірників 

МОН України. 

Постійно 
Заступники 

директора 

2 

Проведення  майстер-класу  «Створення 

комп’ютерної інфраструктури навчального 

закладу. Спільне використання документів в 

середовищі гугл в управлінській діяльності та 

роботі вчителя». 

Жовтень, 2017 Довгаленко Л. Г. 

3 

Сприяння підвищенню рівня володіння вчителями 

ІКТ: 

– майстер клас «Спільне використання документів 

в середовищі гугл в управлінській діяльності та 

роботі вчителя». 

Жовтень, листопад 

2017 
Сафонова В.В. 

4 

Організація проведення  заходів з розвитку 

комунікативних компетенцій вчителя: 

 заняття з елементами тренінгу «Ефективні 

прийоми самовдосконалення» 

  навчальний семінар «Розвиток емоційного 

інтелекту класного керівника». 

Лютий, 2018 

Денисова О. О., 

Москаленко Л.І. 

5 

Організація роботи психолого-педагогічного 

семінару із супроводу загальношкільної проблеми: 

«Позитивне мислення - крок до успішного життя», 

Семінар-практикум 

«Професійна етика. Стилі та моделі педагогічного 

спілкування» 

Семінар-тренінг «Жити здорово!» (профілактика 

емоційного вигорання). 

За окремим 

планом   
Денисова О. О. 

6 

Проведення  семінару «Ефективність роботи 

методичного об’єднання вчителів-філологів та 

вчителів природничого циклу. 

Лютий, 2018 

Василенко Н. В., 

Давидова С.М., 

Півторак Л. Д., 

керівники МО 

7 
Проведення круглого столу «Проектна технологія: 

суть, досвід, використання, перспективи».  
Березень, 2018 

Андрєєва Н.Д., 

Поліщук Н.М. 

8 
Проведення  семнінару-практикуму  «Метод 

проектів – фактор розвитку пізнавально-пошукової 
Березень, 2018 

Демченко Н. А., 

Довгаленко Л.Г. 



діяльності учнів». 

9 
Проведення майстер-класу «Шляхи впровадження 

нових технологій. Метод проектів». 
Березень, 2018 

Горб Л. В. 

Довгаленко Л.Г. 

10 
Проведення психолого-педагогічного консиліуму 

«Адаптація учнів 5-х класів». 
Жовтень, 2017 

Василенко Н. В., 

Поліщук Н.М. 

11 
Проведення психолого-педагогічного консиліуму: 

«Адаптація учнів 1-х класів». 
Листопад, 2017 Грузін В.В. 

12 

Проведення психолого-педагогчного консиліуму: 

«Динаміка навчальних досягнень учнів 10-х 

класів». 

Лютий, 2018 

Максименко Р.А., 

Бевз Л.В., Марчук 

С.Д. 

13.Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад: 

 

 «Аналіз роботи педагогічного колективу за  2016/2017 н.р. 

Організація навально-виховного процесу у 2017/2018 н.р. 

Планування роботи навчального закладу на 2017/2018н.р.»; 

 

«Психолого-педагогічні умови підвищення ефективності 

навчальної діяльності учнів»: ЗНО (укр. мова, математика, 

історія), підготовка учнів 4-х класів до ДПА); 

 

 

Стан викладання ; 

-української мови та літератури; 

-зарубіжної літератури; 

–інформатики 

-географії, природознавства 

-«Захисту Вітчизни» 

«Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими 

дітьми». Результативність участі в конкурсах, олімпіадах. 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

Листопад 

 

Жовтень 

 

 

Листопад 

Березень 

Грудень 

Квітень 

 

Березень-травень 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

 

Подвиженко О.І. 

 

 

Максименко Р.А. 

 

Василенко Н.В. 

Василенко Н.В. 

Подвиженко О.І. 

Максименко Р.А. 

Максименко Р. А. 

 

Василенко Н. В. 

 



 

Науково-методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій. 

 

1 

Підвищення фахової майстерності педагогів: 

– інструктажі зі складання тематичних і поурочних 

планів; 

– залучення до роботи в МО, закріплення 

наставників; 

– організація відкритих уроків фахівців для 

молодих спеціалістів; 

– діагностика роботи і надання конкретної 

методичної допомоги; 

– діагностика методичної майстерності молодих 

фахівців. 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Лютий 

 

Травень 

 

Грабовська С.О. 

Василенко Н. В. 

2 

 Підвищення фахового рівня педагогічних 

працівників, здатних удосконалювати навчально-

виховний процес. 

Забезпечення  роботи методичних об’єднань, 

циклових методичних об’єднань, творчих, 

динамічних, аналітичних, робочих груп. 

За окремим 

планом 

Василенко Н. В., 

Грузін В. В., 

Москаленко Л. І. 

3 
Забезпечення роботи проблемних семінарів, 

майстер-класів. 

За окремим 

планом 

Василенко Н. В., 

Грузін В. В., 

Москаленко Л. І. 

4 

Проведення  заходів, спрямованих на реалізацію 

 перспективного плану роботи школи:  

– вивчення попиту працівників на відвідування 

курсів з дистанційного навчання ІКТ за різними 

напрямками; 

– висвітлення інформації щодо реалізації 

загальношкільної проблеми на сайті школи. 

До 30.09.2017 

 

Протягом року 

Адміністрація 

 

Заступники 

директора 

5 

Проведення  інструктивно-методичних нарад: 

 

– робота з педагогічними кадрами щодо вивчення 

рівня професійної майстерності та розвитку 

творчості в період атестації; 

 

Листопад, 2017 

 

Грудень 

 

 

Грузін В.В. 

 

 

 

Керівники МО 



– про підсумки проведення тижнів, декад: 

а) української писемності та мови; 

б) морально-правового виховання; 

 

– про роботу з обдарованими учнями. 

 

Лютий 

2018 

6 

Проведення  декади  педагогічної творчості 

вчителів: 

– шкільний конкурс «Вчитель року - 2018»; 

– презентація досвіду кращих вчителів школи; 

– конкурс «Мій кращий урок»; 

– захист проектів з різних предметів. 

Жовтень 

Травень 

Василенко Н. В. 

7 

Поповнення шкільного методичного кабінету: 

– науково-методичною літературою; 

– зразками планів, уроків, позакласних заходів; 

– кращими роботами з самоосвіти вчителів. 

Протягом року Василенко Н. В. 

8 
Поповнення інформаційної бази даних на вчителів, 

які впроваджують інноваційні технології. 
До травня 2018р. 

Заступники 

директора 

9 

Надання методичної допомоги вчителям в 

розробці індивідуальної траекторії професійного й 

особистісного розвитку. 

За необхідністю 
Заступники 

директора 

10 

Рекомендування вчителям сучасних науково-

методичних посібників, монографій тощо для 

самостійного опрацювання.  

Під час 

проведення різних 

форм методичної 

роботи 

Заступники 

директора 

11 

Надання методичної допомоги вчителям в 

оволодінні практичними вміннями і навичками 

інноваційної діяльності. 

За необхідністю 
Заступники 

директора 

12 

Висвітлення  позитивного досвіду запровадження 

інноваційних технологій у засобах масової 

інформації. 

Протягом року Вчителі 

13 

Проведення групових консультацій для вчителів 

щодо створення блогів та впровадження ІКТ в 

педагогічній діяльності. 

Листопад, 

квітень 

Довгаленко Л.Г. 

14 
Здійснення інформаційного забезпечення вчителів 

з питань запровадження освітніх інновацій. 
Протягом року 

Заступники 

директора 

Керівники МО 

15 
Підвищення фахового рівня педагогічних 

працівників, що запроваджують освітні інновації. 
На засіданнях МО 

Заступники 

директора 



16 Провести апробацію нових підручників За планом 

Василенко Н. В., 

Вчителі-

предметники 

17 
Створення умов для здійснення профільного 

навчання. 
За планом роботи Максименко Р.А. 

18 

Виконання заходів, розроблених в школі, щодо 

впровадження профільного навчання (згідно 

перспективного плану). 

За планом роботи Максименко Р.А. 

19 

Заслуховування  звітів учителів, які впроваджують 

інноваційні технології навчання, на засіданнях 

методичної ради, педагогічної ради, нараді при 

директорові. 

Згідно річного 

плану 

Заступники 

директора 

 

Заходи на виконання програм 

Робота з обдарованою молоддю. 

1 

Поповнення папки «Обдарованість» такими 

матеріалами: банк даних обдарованих дітей з 

предмету, їхні здобутки; завдання олімпіад; тести 

контролю; тематика творчих робіт; щорічний 

аналіз написання учнями робіт; детальний аналіз 

участі учнів в олімпіадах різних рівнів. 

Протягом року 

Класні керівники, 

вчителі-

предметники 

2 
Організація  роботи з підготовки учнів до 

предметних олімпіад. 
Протягом року Василенко Н. В. 

3 
Організація та проведення  шкільного етапу 

предметних олімпіад: 
Жовтень, 2017 Василенко Н.В. 

4 Упровадження заохочення учнів. 

 

 

Травень, 2018 

 

 

Квітень-травень, 

2018 

 

Василенко Н.В. 

 

\ 

Проекти. 

1 

На виконання державної цільової програми 

впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій «Сто 

відсотків» провести таки заходи: 

 Моніторинг змісту веб-сайту навчального 

закладу; 

 Підготовка та проведення Дня безпечного 

Інтернету в навчальному закладі; 

Протягом року Подвиженко О.І. 



 Продовження роботу щодо впровадження 

програми «Іntel. Навчання для 

майбутнього» в практику роботи 

навчальних закладів.  

2 

Заходи на виконання Концепції державної мовної 

політики на 2017/2018 н.р.: 

місячник української писемності та мови; 

День української писемності та мови; 

Міжнародний день рідної мови; 

Міжнародний конкурс з української мови ім. П. 

Яцика; 

 Проведення інформаційно-просвітницьку та 

роз’яснювальну роботу серед учнів, батьків, 

громадськості щодо законодавчої та нормативно-

правової бази про статус державної мови та мов 

національних меншин.   

 

 

09.11.2017 

21.02.2018 

Листопад 2017 

 

Протягом року 

 

 

 

Давидова С.М. 

3 
Організація та проведення конкурсу дитячого 

малюнку за творами В.Сухомлинського. 
Вересень 2017 Попова Л.М. 

4 

Проект «Моніторингові дослідження»: 

 

Проведення  моніторингових досліджень: 

– навчальних досягнень учнів за предметами; 

 

– вивчення рівня інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних компетенцій вчителів школи; 

 

– вихованості учнів; 

 

– моніторинг із реалізації загальношкільної 

проблеми. 

Протягом року 

 

Двічі на рік 

 

 

Жовтень 

 

 

Лютий-березень 

 

Квітень, 2018 

 

 

 

Василенко Н. В. 

 

Василенко Н. В. 

Грузін В. В., 

Максименко Р. А. 

 

Василенко Н. В. 

Сафонова В.В. 

 

Москаленко Л.І. 

 

Василенко Н. В. 

 



    Вивчення, поширення, впровадження в практику роботи школи сучасних досягнень педагогічної 

освіти та передового педагогічного досвіду. 

1 

Пропагування та поширення педагогічного досвіду 

вчителів: 

-Демченко Н. А., вчителя початкових класів; 

– Шевченко В. В., вчителя російської мови та 

зарубіжної літератури; 

– Пишної О. І., вчителя математики 

Протягом року 

Василенко Н. В., 

Грузін В.В., 

Пироженко Л. І. 

Грабовська С. О. 

 

2 
Вивчення та узагальнення матеріалів з досвіду 

роботи вчителів школи. 
Протягом року 

Василенко Н.В. 

Максименко Р.А. 

Вивчення якості навчально-виховної роботи. 

1 

Вивчення і аналіз стану викладання навчальних 

предметів: 

. 

 

 

Жовтень-листопад 

Листопад-грудень 

Січень-лютий 

Лютий-березень 

Лютий-березень 

 

 

 

 

Максименко Р.А. 

Подвиженко О.І.. 

Василенко Н. В. 

Грузін В. В. 

2 
Проведення моніторингу навчальних досягнень 

учнів з усіх предметів. 

Лютий, травень 

2018 

Заступники 

директора 

3 
Провести перевірку виконання програм, їх 

практичної частини. 

Листопад 2017 

Травень 2018 

Заступники 

директора  

4 
Проведення контрольних зрізів знань учнів 2-10 

класів з усіх предметів. 

Листопад 

Травень 

Заступники 

директора 

6 

Анкетування вчителів, учнів, батьків з метою 

одержання необхідної інформації для складання 

плану роботи на новий навчальний рік.  

Листопад Василенко Н.В. 

 


