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ПЛАН  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ 

на    2015-2016  навчальний  рік 

  

Блок І .    Організаційне забезпечення 

 

Модуль 1.  

 Організаційні питання 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про 

виконання 
1.  На засіданні методичної ради затвердити план методичної роботи  Серпень Бойко Л.Б.  

2.  Скласти графік проведення засідань шкільних методичних об’єднань, 

динамічних, творчих, аналітичних, робочих груп 

До  

11.09.2015 р. 

Керівники 

методичних 

об’єднань 

 

3.  Узгодити з ЦМСПС структуру методичної роботи школи До  

07.09.2015 р. 

Бойко Л.Б.  

4.  Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників До  

11.09.2015 р. 

Керівники 

методичних 

об´єднань 

 

5.  Скласти графік проведення шкільних олімпіад До  

30. 09.2015 р. 

Кравченко Н.С.  

6.  Проводити засідання у присутності директора  (за окремим планом) Раз на місяць Кравченко Н.С.  

7.  Проводити засідання у присутності заступника директора  Раз на місяць Заступники 

директора 

 

8.  Висвітлювати на сайті школи інформацію про проведені методичні заходи  Згідно з планом 

роботи 

педагогічного 

колективу 

Керівники 

методичних 

об´єднань 

 

9.  Проводити засідання методичної ради Згідно з планом 

роботи 

Бойко Л.Б.  

10.  Здійснювати контроль за виконанням плану методичної роботи та різних форм 

методичної роботи 

Постійно Кравченко Н.С. 

Бойко Л.Б. 

 

11.  Здійснювати відвідування методичних заходів з метою контролю якості їх Постійно Заступники  
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проведення директора 

12.  Ознайомити керівників ШМО  з переліком основних форм методичної роботи 

ЦМСПС на 2015-2016 навчальний рік 

До  

30.09.2015 р. 

Бойко Л.Б.  

13.  Заслуховувати звіти вчителів, які беруть участь у роботі творчих груп, 

семінарах, нарадах у ЦМСПС 

Грудень 

 Травень 

Бойко Л.Б.  

14.  Провести індивідуальні співбесіди з вчителями з питань вибору тем самоосвіти До  

07.09.2015 р. 

Заступники 

директора 

 

15.  Провести звірку та оновлення картотеки педагогічних працівників  До 30.09.2015 р. Бойко Л.Б.  

16.  Скоординувати планові заходи з усіма зацікавленими організаціями До 16.09.2015 р. Бойко Л.Б.  

17.  Забезпечити проведення занять з самоосвіти з учителями з питань актуальних 

проблем сучасної освіти та підвищення їх фахового рівня 

 

Постійно 

Заступники 

директора 

 

18.  Організовувати виставки новинок методичної, педагогічної, психологічної 

літератури 

Раз у квартал Воєводіна Л.С.  

19.  Взяти участь у проведенні серпневої наради педпрацівників міста, секційної 

роботи директорів, заступників директора, вчителів 

Серпень Кравченко Н.С. 

Заступники 

директора 

 

20.  Підготувати і видати проекти наказів: 

- Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами; 

- Про проведення атестації у 2015-2016 навчальному році; 

- Про підвищення кваліфікації педпрацівників школи на курсах при КОІППО    

ім. В. Сухомлинського 

До 07.09.2015 р. Бойко Л.Б.  

Модуль ІІ.          

 Підвищення методичного рівня.  

 Атестація та курсова перепідготовка вчителів 
1.  Провести звірку та оновлення плану підвищення кваліфікації на 2016  рік: 

 

Серпень Бойко Л.Б.  

2.  Забезпечити проходження підвищення кваліфікації вчителів школи відповідно 

до перспективного плану роботи:  Бойко Л.Б., Болюк О.Г., Бричка В.А., 

Войченко І.В., Волкова А.Д., ЗаєцьІ.В., Кизилова Н.М., Олалейе О.В., Іващенко 

Л.А., Чижик Г.І., Іванова І.М., Воронцова Т.О., Петрова Н.Г. 

 

Згідно з наказами 

управління освіти 

Кіровоградської 

міської ради 

Бойко Л.Б.  

3.  Забезпечити проходження чергової і позачергової атестації педпрацівників:  

Герасименко В.І., Макловська Л.Я., Мірошніченко С.Л., Плетень В.М., 

Подоляк Т.В., Рацул В.О., Цибульська Н.А., Чала М.С., Ярова Н.В., Профатило 

Згідно з  

перспективним 

планом роботи 

Кравченко Н.С.  
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І.І., Бадєха В.А., Васильченко О.А., Голтеску С.В., Танасевич О.Г., Колючий 

Є.О., Свіркул О.Ю., Ткаченко О.С., Чумаченко О.О., Колтунова Н.М. 

педагогічного 

колективу 

4.  Заслуховувати питання про хід проходження атестації та підвищення 

кваліфікації вчителів на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, 

атестаційної комісії 

Згідно  з планом 

роботи 

Кравченко Н.С. 

 

Бойко Л.Б. 

 

5.  Контролювати стан упровадження педагогічного досвіду вчителями, що 

атестуються  

Жовтень-квітень Бойко Л.Б.  

6.  Підвищувати фаховий рівень працівників  засобами самоосвітньої роботи 

(згідно з індивідуальними планами) 

Серпень-травень Бойко Л.Б.  

7.  Брати участь у Всеукраїнських конференціях та семінарах  згідно з наказами Упродовж року   Бойко Л.Б.  

8.  Брати участь у заходах, які проводитимуться за планом роботи КОІППО   Упродовж року   Бойко Л.Б.  

9.  Брати участь у заходах, які проводитимуться за планом роботи ЦМСПС  Упродовж року   Бойко Л.Б.  

Модуль ІІІ.  

Організаційні заходи 
 

1.  Популяризувати новинки методичної літератури шляхом організації виставок 1 раз у квартал Бойко Л.Б.  

2. Скоординувати планові заходи; внести корективи у план  методичної роботи на новий 

2016-2017 н.р.  

Проектування, розробка та реалізація проекту-програми розвитку школи:  педагогічні 

завдання; форми діяльності, очікувані результати. 

Квітень-травень  

2016 р. 

Бойко Л.Б.  

3. Підготувати статистичний та аналітичний звіти про діяльність методичної 

роботи за навчальний рік. 

 

Травень  

2016 р. 

Бойко Л.Б.  

Блок ІІ.  

 Зміст і організаційні заходи щодо підвищення 

науково-теоретичного рівня і ділової кваліфікації педагогічних кадрів 
 

Модуль І.  

Загальні засідання педагогів різних фахів 
 

1.  Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні 

наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України. 

Постійно Заступники 

директора 

 

2.  Інтернет – конференція  

«Мережева школа. Навчання з Інтернетом» 

Жовтень Ярова Н.В.  
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3.  Круглий стіл 

«Сприяння творчому розвитку осибистості. Педагогіка співробітництва:  

учнівське самоврядування» 

Жовтень  Лавров С.О.  

4.  Навчальний тренінг  
 «Хмарні  технології для   навчання   з  Office 365 від Microsoft» 

Листопад Залевська А.А. 

 

 

 

5.  Семінар  для вчителів англ.та франц. мов  з проблеми 

«Формування  іншомовної культури засобами іноземних   мов»  

Листопад Турченко Н.С. 

Ворона Н.М. 

 

6.  Семінар –практикум  
 «Практичні навички спілкування дорослих для збереження гідності дитини» 

Листопад Дощенко Г.А.  

7.  Педагогічна рада  

«Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній   діяльності» 

Грудень Лавров С.О. 

Хлопотіна С.В. 

 

8.  Семінар –практикум  
«Ігрова  психокорекція   труднощів  спілкування (вчителі   початкової   

школи)» 

Грудень Дощенко Г.А.  

9.  Семінар –практикум  
«Формування  ефективного  комунікатора» 

Січень Дощенко Г.А.  

10.  Провести психолого – педагогічний консиліум: 

«Динаміка навчальних досягнень учнів 10-х класів» 

Лютий Бойко Л.Б. 

Дощенко А.А. 

Макаричева Т.М. 

 

11.  Семінар – практикум  для заступників директорів початкових класів  з 

проблеми 

 «Інтернет – конференція як одна із форм реалізації елементів відкритої освіти 

в умовах сучасної школи» 

За планом 

ЦМСПС 

Березень  

Кравченко Н.С 

Ярова Н.В. 

 

12.  Методична рада 
 «Впровадження навчальних програм з ІКТ–підтримкою» 

Березень  Бойко Л.Б., 

Залевська А.А.,  

Ярова Н.В 

 

13.  Семінар 
 «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку учнів школи як основа 

успішного навчання» 

Березень Кравченко Н.С.  

14.  Семінар –практикум  
«Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, 

розумових, емоційних перевантажень   учнів»   

Березень Дощенко Г.А.  

15.  Конференція  Червень Лавров С.О.  
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«Формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та 

інформаційної культури учасників навчально – виховного процесу» 

16.  Підготовка і проведення  тематичних педагогічних рад: 

 

«Формування особистісної медіа культури учнів» 

 

«Розвиток комунікативних компетенцій учнів у позаурочній   

діяльності» 

 

 «Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів і учнів школи. Ефективність використання ІКТ в роботі з 

обдарованими дітьми» 

 

«Реалізація Програми розвитку школи у практичній діяльності 

педагогів. Результати апробації та впровадження  набутого досвіду» 

Серпень 

 

Жовтень  

 

 

Грудень  

 

 

Березень 

 

 

 

Кравченко Н.С. 

 

Бойко Л.Б. 

 

 

Лавров С.О. 

Хлопотіна С.В. 

 

Кравченко Н.С. 

Залевська А.А. 

 

 

Кравченко Н.С. 

 

        Модуль ІІ.  

        Науково – методичне забезпечення впровадження освітніх інновацій 
 

1.  Підвищення фахової майстерності педагогів з низьким рівнем сформованості 

дидактичних вмінь : 

 інструктаж 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  

Січень  

 

Травень  

 

 

Бойко Л.Б. 

 

2.  Здійснювати підвищення фахового рівня педагогічних працівників, здатних 

удосконалювати навчально-виховний процес (школа педагогічної 

майстерності). 

За окремим 

планом 

Бойко Л.Б.  

3.  Забезпечити роботу предметних методичних об′єднань, творчих, динамічних, 

аналітичних, робочих груп. 

За окремим 

планом 

Бойко Л.Б.  

4.  Провести заходи на реалізацію  ІІІ  етапу  перспективного  плану  роботи  

школи: 

1. Проведення уроків, виховних заходів із використанням ІКТ. 

2. Проведення уроків, спрямованих на розвиток комунікптивних 

 

Упродовж року 

 

 

 

Заступники 

директора 
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компетентостей учнів. 

5.  Провести інструктивно-методичні наради: 

 робота з педагогічними кадрами щодо вивчення рівня професійної 

майстерності та розвитку творчості в період атестації; 

 

 про підсумки проведення Місячників: 

    а) української писемності та мови; 

    б) морально-правового виховання; 

 

 вплив методичної роботи на стан викладання історії України, 

української мови, математики, іноземних мов, початкової освіти; 

 

 про роботу з обдарованими учнями 

 

Листопад 

 

 

Грудень 

Лютий 

 

 

Березень 

 

 

 

Січень 

 

Бойко Л.Б. 

 

 

Лавров С.О. 

Ярова Н.В. 

 

 

Бойко Л.Б. 

Керівники МО 

 

 

Кравченко Н.С. 

 

6.  Взяти участь в роботі використання елементів нових технологій: 

 Інформаційно-комунікаційні технології 

 

 

Вересень 

Січень 

Березень 

Залевська  А.А. 

Бузько  В.Л.,  

Чала  М.С. 

 

7.  Провести декаду педагогічної творчості вчителів: 

 шкільний конкурс «Учитель року - 2016»; 

 презентація досвіду кращих вчителів школи; 

 захист проектів з різних предметів. 

 

Жовтень 

Травень 

Бойко Л.Б. 

 

 

8.   Звіт методичного об’єднання вчителів української мови з проблеми: 

«Концепція державної мовної політики». 

 

Січень  Бойко Л.Б. 

Новіцька О.М. 

 

9.  Поповнити шкільний методичний кабінет: 

 науково-методичною літературою; 

 зразками планів, уроків, позакласних заходів; 

 кращими роботами з самоосвіти вчителів 

Упродовж року Бойко Л.Б. 

 

 

10.  Професійно-психологічна діагностика рівня розвитку та саморозвитку 

педагогів 

Квітень Керівники ШМО 

 

 

11.  Поповнювати інформаційну базу даних на вчителів, які спроможні 

запроваджувати інноваційні технології. 

Травень  Керівники ШМО 
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12.  Надавати методичну допомогу вчителям в розробці індивідуальної траєкторії 

професійного і особистісного розвитку 

За потребю Заступники 

директора 

 

13.  Рекомендувати вчителям сучасні науково-методичні посібники, монографії, 

рекомендації тощо для самостійного опрацювання. 

 

Під час 

проведення 

різних форм 

методичної 

роботи 

Заступники 

директора 

 

 

14.  Надавати методичну допомогу вчителям в оволодінні практичними вміннями і 

навичками інноваційної діяльності 

За потребою Заступники 

директора 

 

15.  Висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних  

технологій в засобах масової інформації 

Упродовж року Педагогічні 

працівники 

 

16.  Провести групові консультації для педагогів, які впроваджують програму 

«Goggle Apps» 

Вересень, 

грудень, квітень 

Залевська А.А.  

17.  Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження 

освітніх інновацій 

 

Упродовж року 

 

Заступники 

директора 

Керівники ШМО 

 

18.  Створити умови для підвищення фахового рівня педагогічних працівників, які 

впроваджують інноваційні технології 

На засіданнях 

ШМО 

Заступники 

директора 

 

19.  Провести апробацію підручників, посібників За потребою Бойко Л.Б.  

20.  Реалізація заходів щодо впровадження інноваційних технологій (відповідно до 

річного плану роботи) 

Упродовж року Бойко Л.Б. 

 

 

21.  Заслуховувати звіти вчителів,  які впроваджують інноваційні технології 

навчання на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, нараді у 

присутності директора 

Упродовж року Бойко Л.Б. 

 

 

 

 

Блок ІІІ. 

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

передового педагогічного досвіду 

 
 

1.  Пропагувати та поширювати педагогічний досвід вчителя: 

Цибульської Н.А., учитель математики 

Упродовж року Бойко Л.Б.  

2.  Вивчити та узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителя школи Упродовж року Бойко Л.Б.  
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Подоляк Н.А., учителя англійської мови 

3.  Школа молодого вчителя (за окремим планом) Упродовж року Бойко Л.Б. 

Учителі-

наставники 

 

4.  Школа педагогічної майстерності  (за окремим планом) Упродовж року Мацко Н.М.  

5.  Взаємовідвідування уроків Упродовж року Заступники 

директорів 

 

Модуль ІІІ. 

Вивчення якості навчально-виховної роботи 

1. 

 

Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів та виховної роботи:  

 

 

 

 

Технічний переклад (англійська мова) Листопад Кравченко Н.С.  
Краєзнавство (англійська мова) Листопад Кравченко Н.С.  
Українська література   Грудень Бойко Л.Б.  
Літературне читання   Грудень  Ярова Н.В.  
Алгебра   Лютий  Залевська А. А.  
Зарубіжна література   Лютий  Бойко Л.Б.  
Фізика  Березень Залевська А. А.  

Трудове  навчання,  технології    Квітень Бойко Л.Б.  
2. Вивчення стану роботи циклового методичного роботи об’єднання вчителів 

фізичної культури, основ здоров’я, захисту вітчизни. 

 Листопад  Бойко Л.Б.  

3. Вивчення стану роботи предметного методичного роботи об’єднання вчителів 

англійської мови 

 Березень  Бойко Л.Б.  

4. Напрям виховання: сприяння творчому розвитку особистості  Грудень Ярова Н.В. 

Лавров С.О. 

 

 

5. Напрям виховання: екологічне виховання  Квітень Ярова Н.В. 

Лавров С.О. 
 

6. Провести моніторингові дослідження:  Бойко  Л.Б.  
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 навчальних досягнень учнів за предметами; 

 

Грудень 

Травень 

Учителі- 

предметними 

 

  участь учителів в інноваційній та експериментальній діяльності; 

 

Грудень 

Травень 

Бойко Л.Б.  

  якість роботи у творчих групах; 

 

Грудень 

Травень 

Бойко Л.Б.  

  друковані праці; Грудень 

Травень 

Бойко Л.Б.  

  вихованості учнів; 

 

Лютий-березень Дощенко А.А. 

 

 

  участь педагогів у методичній роботі; рівень професійної майстерності 

педагогів; 

 

Травень Бойко Л.Б.  

  участь класних керівників у виховній та методичній роботі; 

 

Травень Лавров С.О.  

  рівнем навчальних досягнень, отриманих у школі, 

наданими освітніми послугами (анкетування учнів, батьків 5-х, 9-х, 11-х 

класів); 

 

Травень  Бойко Л.Б. 

Дощенко А.А. 

 

  кількість призових місць у предметних олімпіадах; 

 

Травень Кравченко Н.С.  

  моніторинг із реалізації загальношкільної проблеми; 

 

Червень  Бойко Л.Б.  

  результати ДПА 

 вступ до вишів 

Травень Залевська А.А. 

Лавров С.О. 

 

 

  стиль навчального закладу 

 думка громадськості 

Травень Бойко Л.Б.  

 

 


