
Великоозерянський  НВК 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи методичної ради 

на 2019-2020  н.р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

        Голова методичної ради 

        Леоновець  О.М., 

        заступник директора 

        з навчально-виховної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

роботи методичної ради 

на 2019-2020 н.р. 
 

№ з/п Зміст діяльності Відповідальний Примітка 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

 

1. Про роботу педколективу з реалізації 

науково-методичної   проблемної те-

ми школи на  етапі (5-й рік роботи) 

«Формування   компетентної  осо-

бистості  учасників   навчально-

виховного  процесу  на  основі  удо-

сконалення  їх  інформаційної ку-

льтури  та  впровадження   новіт-

ніх  інформаційно-комунікаційних  

технологій». Підсумки роботи мето-

дичної ради за 2018-2019 н.р. Завдан-

ня на 2019-2020 н.р. 

О.Леоновець  

2. Про розподіл обов’язків, вибори сек-

ретаря. 

О.Леоновець  

3. Про схвалення плану роботи методи-

чної ради, структури методичної ро-

боти. 

О.Леоновець  

4. Про схвалення    планів роботи мето-

дичних структур, плану роботи з об-

дарованими дітьми 

О.Леоновець  

5 Про підготовку до проведення  І ета-

пу Всеукраїнських учнівських олім-

піад із навчальних предметів та 

участь учнів у ІІ етапі олімпіад і кон-

курсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт МАН. 

М.Харкевич 

О.Леоновець 

 

6. Про участь у предметних конкурсах, 

турнірах. 

О.Леоновець  

7. Про схвалення програм факультати-

вів та курсів за вибором. 

О.Леоновець  

8. Про атестацію педагогічних праців-

ників у 2019-2020 н.р. 

 

 

 

М.Харкевич  

 



ЛИСТОПАД 

 

1. Про участь у Всеукраїнському кон-

курсі «Учитель року -2020». 

М.Харкевич  

2. Про результати участі учнів у І етапі 

Всеукраїнських олімпіад та участь у 

ІІ етапі. Підготовка до конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН. 

Керівники мето-

дичних об’єднань 

 

3. Про самореалізацію особистості вчителя й 

учнів у навчальній діяльності як умови роз-

витку творчих здібностей здобувачів освіти 

в умовах Нової української школи 

О.Леоновець  

4. Про готовність   вчителів до ЗНО 

(наявність тестових завдань, найваж-

ливіших питань із кожної теми, наяв-

ність бази тестових завдань поперед-

ніх років).                                                                                                                 

Керівники мето-

дичних об’єднань 

 

5 Огляд нормативних документів, но-

винок психолого-педагогічної літе-

ратури. 

 

О.Леоновець  

6  

Про  виконання  рішень  попередньо-

го  засідання  методичної  ради 

Відповідальні  за  

виконання 

 

 

ЛЮТИЙ 

 

1. Про підсумки проведення предмет-

них тижнів у І семестрі 2019-2020 

н.р. 

О.Леоновець, 

керівники мето-

дичних об’єднань 

 

2. Аналіз навчальних досягнень учнів за 

І семестр 2019-2020 н.р., результати 

участі в ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад та конкурсі-захисті МАН. 

О.Леоновець, 

керівники мето-

дичних об’єднань 

 

3. 

 

 

Про хід атестації вчителів та підгото-

вку до проведення фестивалю “Я ате-

стуюсь”. 

О.Леоновець, 

методична рада 

 

4. Про схвалення методичних рекомен-

дацій, посібників, методичних розро-

бок учителів для участі в методичних 

конкурсах 

О.Леоновець  

 

ТРАВЕНЬ 



 

1. Про підготовку до Свята талантів. Методична рада  

2. Аналіз виконання плану роботи ме-

тодичної ради. 

О.Леоновець  

3. Звіт про видавничу діяльність, роз-

міщення інформації та матеріалів з 

досвіду роботи на освітніх веб-

сайтах. 

О.Леоновець, 

керівники мето-

дичних об’єднань 

 

4. Звіт керівників методичних структур 

про роботу методичних об’єднань 

(реалізація науково-методичної про-

блемної теми школи). 

О.Леоновець, 

керівники мето-

дичних об’єднань 

 

5. Про підсумки проведення предмет-

них тижнів у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р. 

О.Леоновець  

6. Про результативність роботи з обда-

рованими дітьми. 

М.Харкевич, 

методична рада 

 

7. Планування роботи на 2020-2021 н.р. Методична рада  

 


