
 
ОХТИРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - Ш СТУПЕНІВ № 1 

ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

 

02.09.2019                                       м.Охтирка                                    № 158-о/д 

 

Про організацію методичної роботи  

в 2019-2020  навчальному році 

 

       На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», рекомендацій серпневої конференції працівників освіти міста від 

29.08.2019, з метою реалізації основних положень розпорядчих документів 

Міністерства освіти та науки України та враховуючи результати аналізу 

методичної роботи з педагогічними працівниками закладу у 2019-2020 

навчальному році 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Продовжити у 2019-2020 навчальному році роботу над 

реалізацією науково-методичної проблеми «Підвищення рівня професійної 

майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування 

ключових компетентностей успішності особистості учня школи» . 

2. Спрямувати методичну роботу у 2019-2020 навчальному році на 

вирішення таких завдань: 

- створення оптимальних умов для забезпечення якісної освіти 

учнів відповідно до їхніх індивідуальних нахилів, здібностей і потреб; 

- поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих 

предметів навчального плану шляхом організації профільної підготовки 

учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації 

роботи факультативів, курсів за вибором; 

- вдосконалення змісту та технологій формування предметних 

компетентностей учнів старших класів з метою їх належної підготовки до 

участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; 

- здійснення заходів щодо впровадження нового Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту 

початкової загальної освіти; 

- впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості учня; 

- забезпечення подальшого психолого-педагогічного та науково-

методичного супроводу функціонування профільного навчання; 

- здійснення системної роботи щодо забезпечення якості освітніх 

послуг; 

 



- забезпечення методичного супроводу професійного розвитку 

педагогів на основі вільного вибору сучасних форм і методів підвищення 

кваліфікації, надання своєчасної компетентної допомоги на засадах 

партнерства та взаємонавчання; 

- залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-

експериментальних проектах різних рівнів; 

- забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних 

питань навчання і виховання школярів; 

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи; 

- поширення  педагогічного досвіду працівників навчального 

закладу через друк науково-методичних матеріалів у фахових виданнях, на 

освітніх інтернет-порталах; 

- забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами 

у освітній простір шляхом створення умов для їх навчання. 

3. Організувати роботу шкільних методичних  об’єднань педагогів, 

призначити керівниками досвідчених педагогів, затвердити науково-

методичні теми, над якими працюватимуть ці професійні об’єднання 

педагогів (додаток 1). 

4. Затвердити склад  шкільної методичної ради на 2019-2020 

навчальний рік (додаток 2) 

5. Затвердити план роботи методичної ради на 2019-2020 

навчальний рік (додаток 3) 

6. Затвердити план засідань ради методичного кабінету на 2019-

2020 навчальний рік (додаток 4). 

7. Затвердити  план роботи методичного кабінету школи та 

забезпечити його ефективну діяльність (додаток 5). 

8. Забезпечити науково-методичний супровід інноваційної 

діяльності педагогів закладу, реалізацію заходів з міжнародного партнерства. 

9. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О.. 

забезпечити: 

1) Організаційно-методичний супровід діяльності усіх підструктур 

методичної роботи  школи.  

2)    Проходження педагогами  курсів підвищення кваліфікації 

відповідно до плану, надавати методичну допомогу при виборі та виконанні  

курсових робіт через індивідуальні консультації. 

3) Формування банку даних щодо роботи методичного кабінету з 

вивчення, апробації та впровадження у практику передового педагогічного 

досвіду. 

4) Організаційно-методичний  супровід  змістовного  наповнення  веб-

сайтів (шкільного та окремих педагогів). 

10.   Контроль за виконанням даного  наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Кучер Ю.О. 

 

Директор школи       І.А.Шульженко 

 

 



                                                                            
Додаток 1 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2019 № 158-о/д 

 

Методичні об’єднання  та керівники на 2019-2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

 

Форми методичної 

роботи 

Керівник Науково – методичні проблеми 

1 Методичне 

об’єднання вчителів 

суспільно-

гуманітарних наук 

Демешко Л.С. Упровадження інтерактивних 

форм навчання шляхом 

використання інноваційних 

технологій 

2 Методичне 

об’єднання вчителів 

іноземних мов 

Рудь С.В. Розкриття та реалізація 

здібностей та особистісного 

потенціалу учнів в оволодінні 

усною та комунікативною 

компетенцією, що спрямована 

на формування діалогічного 

мовлення 

3 Методичне 

об’єднання вчителів 

точних наук 

Кулик Н.І. Творчий підхід до організації 

навчально-виховної роботи на 

уроках математики, фізики, 

інформатики,метою якого є 

всебічний розвиток 

особистості учня на основі 

підвищення рівня його 

зацікавленості та мотивації 

навчання 

4 Методичне 

об’єднання вчителів  

природничих наук 

Зайка І.М Формування творчої 

особистості педагога – один із 

засобів забезпечення якісної 

освіти в умовах реформування 

освітньої галузі 

5 Методичне 

об’єднання вчителів 

естетичних наук 

Приходько В.І. Формування полікультурної та 

полі художньої 

компетентності учнів шляхом 

упровадження інноваційних 

технологій в умовах 

реформування освітньої галузі 



6 Методичне 

об’єднання вчителів 

фізично-

валеологічних наук 

 Чалова М.М. Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи в школі 

 

7 Методичне 

об’єднання вчителів 

початкових класів 

Громак Ж.Д. Креативна освіта для розвитку 

творчої інноваційної 

особистості 

8 Методичне 

об’єднання класних 

керівників 

Єрмоленко Н.І. Формування патріотизму, 

демократичного світогляду  

високоморальної і всебічно 

розвиненої  особистості 

засобами національно- 

патріотичного виховання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток 2 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2019 № 158-о/д 

 

Склад методичної ради 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

на 2019-2020 н.р. 

 

№ Посада ПІБ 

1 Директор школи  Шульженко І.А. 

2 Заступник  директора з навчально-виховної  

роботи, учитель початкових класів   

Кучер Ю.О. 

3 Заступник директора  з навчально-виховної 

роботи, учитель фізики   

Іваннікова Л.П. 

4 Заступник директора з виховної роботи, 

учитель основ здоров’я 

Єрмоленко Н.І. 

5 Учитель початкових класів, керівник 

методичного об’єднання вчителів початкових 

класів 

Громак Ж.Д. 

6 Учитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури, керівник шкільного 

методичного об’єднання вчителів суспільно-

гуманітарних наук 

Яковенко Н.В. 

7 Учитель математики, керівник методичного 

об’єднання вчителів точних наук  

 

Кулик Н.І. 

8 Учитель англійської мови, керівник 

методичного об’єднання вчителів англійської 

мови 

Рудь С.В. 

9 Учитель географії, керівник методичного 

об’єднання вчителів природничих наук 

Зайка І.М. 

10 Учитель основ здоров’я та Захисту Вітчизни, 

керівник  методичного об’єднання вчителів  

валеологічних наук та «Захист Вітчизни» 

Чалова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      
Додаток 3 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2019 № 158-о/д 

 

План роботи методичної ради 

I. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Поновлення інформаційних 

матеріалів в методичному кабінеті. 

 

Вересень-

жовтень 

Кучер Ю.О.  

2 Підготовка та оформлення у папку 

методичних матеріалів щодо 

проведення Першого уроку 

2019/2020 навчального року. 

 

Серпень Єрмоленко Н.І., 

класні 

керівники 

 

3 Підготовка та оформлення у папку 

інструктивно-методичних матеріалів 

щодо вивчення навчальних 

дисциплін у 2019/2020 навчальному 

році. 

 

Серпень-

вересень 

Кучер Ю.О.  

4 Підготовка та оформлення у папку 

інструктивно-методичних матеріалів 

щодо заповнення класних журналів 

у 2019/2020 навчальному році. 

 

Вересень  Кучер Ю.О.  

5 Підготовка та оформлення у папку 

інструктивно-методичних матеріалів 

щодо планування та здійснення 

виховної роботи у 2019/2020 

навчальному році. 

 

Вересень Єрмоленко Н.І. 

класні 

керівники  

 

6 Поповнення картотеки методичної 

літератури. 

Протягом 

року 

 

Колодяжна В.О.  

7 Здійснення психолого-педагогічного 

супроводу організації навчально-

виховного процесу, удосконалення 

педагогічної майстерності, надання 

консультацій. 

 

Протягом 

року 

Шульженко І.А.  

8 Поповнення куточків інформації. Протягом Кучер Ю.О.  



року 

 

9 Поповнення та поновлення 

нормативної бази. 

Протягом 

року 

 

Кучер Ю.О.  

 

ІІ.РОБОТА НАД ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ТЕМАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Поповнення картотеки літератури 

з питання формування 

дидактичної компетентності 

педагогічних працівників як 

засобу підвищення якості освіти. 

 

Протягом 

року 

Колодяжна В.О.  

2 Поповнення картотеки ЕПД з 

питань виховання. 

Протягом 

року 

Колодяжна В.О  

3 Поповнення картотеки ЕПД . Протягом 

року 

 

Колодяжна В.О  

4 Підбір та опрацювання 

методичної літератури з єдиної 

методичної теми та 

індивідуальних методичних тем 

педагогічних працівників.  

 

Протягом 

року 

Члени МР  

5 Підготовка та проведення 

методичної декади за темою: 

«Шляхи формування фахової 

мобільності педагогічних 

працівників». 

 

Лютий  Члени МР  

6 Співбесіда з педагогічними 

працівниками з питань роботи над 

єдиною методичною темою та 

індивідуальними методичними 

темами педагогічних працівників. 

 

Квітень  Кучер Ю.О. 

 

 

7 Підготовка до проведення 

засідань педагогічних рад за 

єдиною методичною темою. 

 

Листопад, 

березень  

Члени МР  

8 Підготовка та проведення на базі Протягом Члени МР  



школи  семінарів МО. року, за 

графіком 

відділу 

освіти 

9 Аналіз роботи ШМО та 

педагогічних працівників над 

єдиною методичною темою та 

індивідуальними методичними 

темами педагогічних працівників. 

 

Травень  Кучер Ю.О., 

керівники 

ШМО 

 

 

 

 

ІІІ. РОБОТА З ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ППД 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Ознайомлення педагогічних 

працівників з картотекою та 

адресами ППД. 

Жовтень  Шульженко 

І.А. 

 

2 Ознайомлення педагогічних 

працівників з матеріалами ППД, 

опублікованими в періодичних 

педагогічних виданнях. 

 

1 раз на 

семестр 

Шульженко 

І.А.,керівники 

ШМО 

 

 

3 Організація та проведення 

творчих звітів педагогічних 

працівників, які атестуються. 

Березень  Шульженко 

І.А.,Кучер 

Ю.О. 

 

4 Ознайомлення з системою 

роботи педагогічних 

працівників, які атестуються. 

 

Листопад-

лютий 

Члени МР  

5 Вивчення та узагальнення 

досвіду роботи педагогічних 

працівників, які атестуються.   

 

Листопад-

лютий 

Члени МР  

6 Підготовка до участі у 

професійних конкурсах 

педагогічних працівників. 

 

Листопад-

грудень 

Члени МР  

 

 

 

 

 

 



ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготовка та проведення 

засідань педагогічних рад. 

 

Протягом 

року 

Кучер Ю.О. 

 

 

2 Організація та проведення 

шкільних предметних олімпіад. 

Листопад-

грудень 

ЗДНР, 

 члени МР, 

вчителі – 

предметними 

 

 

3 Створення банку даних ППД 

педагогічних працівників  

Протягом 

року 

Шульженко 

І.А., керівники 

ШМО 

 

 

4 Розгляд та погодження  досвіду 

роботи педагогічних 

працівників, які атестуються.   

 

Лютий-

березень 

Члени МР  

5 Участь у вивченні стану 

викладання навчальних 

предметів та визначенні рівня 

навчальних досягнень учнів.  

 

Протягом 

року 

ЗДНР, 

члени МР 

 

7 Організація вивчення та 

обговорення нормативних 

документів МОН України та ін. 

 

По 

надходженю 

члени МР  

8 Організація самоосвіти та 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 

Протягом 

року 

Члени МР  

9 Визначення докурсових 

завдань, проведення звітів за 

результатами проходження 

курсової перепідготовки. 

 

Протягом 

року 

ЗДНР, 

члени МР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 4 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2019 № 158-о/д 

 

Тематика  засідань  методичної  ради на 2019/2020 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін Відповідальний 

1 Засідання методичної ради №1 

1. Про ефективність та аналіз методичної  

роботи та роботи методичної ради  в 

минулому навчальному році.  

2. Про організацію і завдання  методичної 

роботи педагогічного колективу на 2019 / 

2020 н.р. 

3.Про обговорення і затвердження планів 

роботи ШМО, молодих спеціалістів, 

наставників, планів самоосвіти, планів і 

заходів щодо роботи з обдарованими дітьми 

на 2019/2020 навчальний рік. 

4. Про вивчення нормативних документів 

щодо організації освітнього процесу у 2019 

/ 2020 н.р.,    навчальних програм. 

5. Про підготовку учнів до участі в І та ІІ 

етапах Всеукраїнських олімпіад з базових 

предметів, складання планів підготовки. 

 

  

Заступник директора 

з НВР Кучер Ю.О. 

керівники 

методичних 

об’єднань 

 

2 1.  Про організацію І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Про підготовку учнів до районних олімпіад, 

участі у МАН, творчих конкурсах. 

2. 2. Про участь учителів у конкурсі «Учитель 

року», професійних конкурсах. 

3. Про хід атестації, та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 

2019 / 2020н.р. 

4. Про участь випускників  у ЗНО – 2020. 

 

листопад,  

І тиждень, 

2019 р. 

 

Кучер Ю.О. 

 

 

Кучер Ю.О. 

 

Сергієнко Т.В. 

 

 

Кучер Ю.О. 

3 Засідання №3  

1. Про аналіз успішності учнів за І семестр. 

Про моніторинг рівня знань та умінь учнів, 

виконання навчальних програм за І семестр. 

2. Про підсумки шкільних олімпіад. Про 

підготовку учнів до інтелектуальних 

лютий,  

ІІ 

тиждень, 

2019 р. 

 

Сергієнко Т.В. 

 

 

Кучер Ю.О. 

 



конкурсів та змагань та шляхи підвищення 

ефективності і якості позаурочної роботи. 

3. Про аналіз результативності методичної 

роботи за І семестр, про виконання планів 

роботи ШМО за І семестр. 

4. Про роботу вчителів з поповнення кабінетів 

методичними матеріалами, використання 

наочності з метою формування навичок і 

вмінь навчальної роботи.  

5. Про творчий портрет учителя, який 

атестується. Про звіти вчителів, що 

атестуються  щодо самоосвітньої  

діяльності. 

 

Кучер Ю.О. 

4 Засідання №4  

1. 1. Про моніторинг навчальних досягнень 

учнів на кінець   2019/2020 н.р. Про 

результативність позакласної роботи з 

предметів. 

2. Освітній орієнтир – аналіз виконання 

навчальних програм, підвищення якості 

навчання та  заходів на виконання 

програми.  

3. Про експертну оцінку методичної роботи за 

ІІ семестр, планування роботи на наступний 

навчальний рік. Про підсумки роботи над 

єдиною методичною темою та 

індивідуальними методичними темами 

вчителів.  

4. Про організацію і проведення державної 

підсумкової атестації. 

 

квітень,  

ІІІ 

тиждень,  

2020 р. 

 

Кучер Ю.О. 

 

Кучер Ю.О. 

 

Кучер Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

До наказу Охтирської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

від 02.09.2019 № 158-о/д 

 

 

План роботи  

методичного кабінету  

на 2019 – 2020 навчальний рік 

 

Методична тема, над якою працює педколектив: 

«Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова 

всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей 

успішності особистості учня школи» 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

в 2019-2020 навчальному році 

 

                     Запровадження гнучкої системи безперервної освіти 

педагогічних кадрів щодо адаптації їх до ефективної професійної діяльності в 

умовах соціально-економічних змін в освітньому просторі України; 

                     Впровадження ефективних технологій навчання 

дорослих; використання інтерактивних форм навчання педагогічних 

працівників; забезпечення провідної ролі самостійності педагогів у 

підвищенні своєї кваліфікації, проблемно-діалогічного підходу, мотивації та 

розвитку їх творчого потенціалу; 

                     Методичне сприяння зовнішньому оцінюванню та 

об’єктивному, науково обґрунтованому моніторингу навчально-виховного 

процесу, використання його наслідків у науково-методичній роботі з 

педагогічними кадрами; 

                     Впровадження інформаційних технологій, активізація 

самостійної роботи школярів, розвиток інноваційного потенціалу 

інтелектуально обдарованих дітей. 

                     Зміцнення фізичного, психічного та 

психологічного  здоров'я  молоді, запровадження здоров’язберігаючих 

освітніх технологій. 

 Проблеми та питання, які допоможе розв’язати шкільний 

методичний кабінет: 

                     особливості викладання предметів та курсів варіативного 

компоненту; 

                     поглибленого вивчення; 

                     профільного навчання та допрофільної підготовки; 

                     науково-методичне забезпечення; 

                     пропаганда та методичне забезпечення впровадження 

сучасних педагогічних технологій і ППД; 

                     матеріали вивчення запитів педагогів; 



                     узагальнення досвіду, публікації матеріалів з досвіду 

роботи у фахових виданнях; 

                     інформаційно-методична допомога вчителям, які 

викладають 2-3 предмети; 

                     інформаційна забезпеченість методичних заходів, їх 

інформаційна наповненість; 

                     розробка, апробація, поширення навчально-методичних 

матеріалів; 

                     зворотний зв’язок з навчальними закладами: 

інформаційні бюлетені, семінари тощо; 

                     навчання педагогів користуванню новими 

інформаційними технологіями, роботі в Internet-олімпіадах; 

                     матеріали про результативність методичної роботи; 

                     наявність комп’ютерних програм, відео- та аудіотек; 

                     організація діяльності бібліотеки методичного кабінету. 

Підписка на фахові газети і журнали. 

з/п Зміст роботи 
Термін 

проведення 

Відповідальний, 

виконавець 

1 

Забезпечити режим функціонування 

і розвитку методичної роботи за 

допомогою різноманітних форм 

підвищення педагогічної 

компетентності. 

Протягом року 
Адміністрація 

школи 

2 

Здійснювати індивідуально – 

диференційований, особистісно-

зорієнтований підхід до роботи з 

педкадрами. 

Протягом року 
Адміністрація 

школи 

3 
Видати наказ по школі про 

організацію методичної роботи. 
Вересень ЗДНВР 

4 

Створення умов для самостійної 

індивідуальної роботи 

педпрацівників: 

– забезпечення необхідною 

інформаційно-методичною 

літературою: 

а) періодичні видання; 

б) фонд бібліотеки; 

в) тематична підбірка матеріалів на 

допомогу вчителю; 

– організація консультацій з питань 

психології, педагогіки, фахової 

підготовки, 

Протягом року 

Керівники МО 

Члени 

методичної ради 



методики викладання предмету: 

а) консультації членами методичної 

ради школи; 

б) консультації досвідченими 

вчителями–предметниками школи, 

району; 

в) консультації методистами 

районного відділу освіти. 

5 

Охоплення вчителів – предметників 

масовими педагогічними заходами: 

– серпнева нарада вчителів; 

– шкільні МО: 

-творча група вчителів; 

-  школа молодого вчителя. 

– семінари з усіх предметів; 

– шкільні педагогічні читання: 

– «Реалізація інноваційних форм і 

методів для налагодження 

комунікативних зв’язків та 

позитивного мікроклімату 

учнівського колективу» 

– «Урок як крок до формування 

компетентностей учнів»; 

– звіт 

– виставка творчих знахідок і 

творчих надбань вчителями школи; 

–  конкурс «Учитель року-2020». 

Протягом року 

Адміністрація 

школи 

Члени 

методичної ради 

школи 

6 

Впровадження в практику роботи 

вчителів передового педагогічного 

досвіду, досягнень сучасної науки 

та новітніх освітніх технологій: 

– усне ознайомлення через 

оперативно-методичні наради; 

– розгляд на МО вчителів-

предметників; 

– відповідна добірка матеріалів 

Протягом року 

Керівники МО 

Члени 

методичної ради 

7 

Затвердити структуру:   

Традиційних форм роботи з 

учителями: 

– педагогічна рада; 

– методична рада школи; 

– нарада при директору; 

Колективних, групових форм 

Вересень 
Члени 

методичної ради 



роботи: 

– психолого-педагогічний семінар; 

– методичні оперативки; 

– групові консультації; 

– тижні педагогічної майстерності; 

– педагогічні читання; 

– педагогічні консиліуми; 

– шкільні методичні об’єднання; 

– творчі групи; 

– творчі звіти; · 

Індивідуальних форм роботи: 

– індивідуальні консультації; 

– самоосвіта вчителя; 

– атестація педкадрів; 

– робота з молодими вчителями; 

– предметні олімпіади; 

– педагогічні виставки; 

– індивідуальна робота з учителями 

8 

Обговорити з учителями вимоги до 

навчального плану, навчальних 

програм, підручників, методичні 

рекомендації державних освітніх 

установ щодо вивчення предметів 

інваріантної і варіативної 

складових. 

Серпень 
Адміністрація 

школи 

9 

Моніторинг. Проаналізувати рівень 

підвищення педагогічної 

майстерності, творчого потенціалу 

педагогів як результат роботи над 

науково-методичною проблемою 

Травень 
Адміністрація 

школи 

10 

На базі методичного кабінету 

організувати проведення 

традиційних інноваційних форм 

методичної роботи. 

Січень 
Адміністрація 

школи 

11 
 Взяти участь у конкурсі  «Учитель 

року-2020» 

Листопад – 

Грудень 

Адміністрація 

школи 

Члени 

методичної ради 

12 

Організувати належну роботу з 

обдарованими та здібними дітьми; – 

скласти банк даних по таких дітях; 

– створити координаційну раду по 

Вересень 

Протягом року 

Члени 

методичної ради 

Практичний 

психолог 



роботі з обдарованими та здібними 

дітьми; 

– скласти план роботи з 

обдарованими дітьми; 

– здійснювати перевірку та 

результативність роботи з 

обдарованими та здібними дітьми. 

  

13 

Оформити методичний посібник з 

діяльності педколективу над 

методичною темою 

Травень-

червень 

Адміністрація 

школи 

 


	1. Продовжити у 2019-2020 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішності особистості учня шко...
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