
 ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                        Директор   

                                                                                      ТЕМАТИКА                                                                   Сергій КОКА 

ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ   

Новоселицького ліцею №3 на 2022-2023 н.р. 
 

№ 

з/п 

Методичний 

захід 

Тематика засідання Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Очікувані 

результати 
Наслідки 

1. Методична 

рада 

№1 

Форма 

проведення: 

мозковий 

штурм; 

інтерактивна 

міні-лекція 

 

Інструктивно-методичне 

1. Про аналіз методичної роботи «Підсумки методичної роботи за 

минулий навчальний  рік і завдання щодо підвищення якості 

освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році ».  

2. Про організацію роботи методичної ради, обговорення та 

затвердження плану роботи, структури та форми методичної роботи 

з педагогічними кадрами на 2022/2023 навчальний рік 

3.  Про затвердження складу МР та розподіл обов’язків між її 

членами.   

4. Про наступність початкової та основної школи в умовах 

НУШ. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий 

контроль освітнього процесу у 5-их класах).  

5.  Про організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності . 

6. Про проведення предметних тижнів у 2022/2023 н.р. 

7. Про організацію роботи «Школи молодого вчителя».    

8. Про організацію освітньої діяльності закладу у 2022/2023 н.р.:   

ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України 

щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, 

підручниками;   

 хід та особливості впровадження нових Державних стандартів;   

огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури, підручників рекомендованих ЧОІППО. 
 

 

30.08.22р. 

 

ЗДНВР  

 

 

 

ЗДНВР  

 

Керівники 

ШПС 

 

ЗДНВР 

 

Директор   

 

Голова МР 

 

Члени МР 

Голова МР 

Керівники 

ШПС 

 

Бібліотекар 

 
 
 
 

Пропозиції до плану  

роботи в напрямку  

методичої роботи  

закладу  

 
  

Закріплення умінь 

 педагогів щодо  

дотримання принци- 

пів академічної 

доброчесності  

 

Дорожня карта 

імплементації 

нового стандарту в 

освітній процес 

закладу 

 

Наказ 

 

 

 

 

 

 

  

2. Методична 

рада №2 

Форма 

проведення: 

ринок 

методичних 

1.   Про підготовку до атестації вчителів, які претендуватимуть на 

присвоєння наступної кваліфікаційної категорії та педагогічних 

звань у 2022/2023 навчальному році. 

2.   Визначення змісту курсів для зарахування підвищення 

кваліфікації педагогів, які атестуються у 2022/2023 н.р. 

05.10.22р. 

 

 

Кока С.А., 

директор   

 

ЗДНВР  

 

 

 

 

 
Схвалення резуль-

татів підвищення 

кваліфікації, 

 



ідей; семінар-

практикум   

 

3.   Сучасні освітні технології - їх використання в навчальному 

процесі. 

4. Здійснення самоаналізу професійних компетентностей 

педагогічними працівниками з метою визначення траєкторії 

професійного розвитку  

 5.  Про  організацію роботи із здібними та обдарованими дітьми та 

підготовку  учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад з базових дисциплін,  І етапі предметних конкурсів.     

Затвердження оргкомітету та журі.   

6.  Про адаптацію учнів 5-х класів до навчання у середній школі. 

7.  Про планування заходів щодо ефективної підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

8. Про організацію розширеного засідання професійних  спільнот 

«Нова українська школа: нові форми організації освітньої 

діяльності учнів на уроках  в середній школі» 

9.  Огляд новинок методичної літератури. 
 

ЗДНВР  

 

 

ЗДНВР, 

Твердохліб 

Р.П.  

 

                   

Кучерява 

С.І. 

ЗДНВР  

 

ЗДНВР  

 

Дорофтей 

Т.А. 

надання 

рекомендацій  

Індивідуальні плани  

професійного  

розвитку 

Дорожня карта 

щодо підготовки до 

олімпіад, затвер-

дження завдань І 

етапу конкурсів 

Дорожня карта щодо 

покращення резуль- 

татів ЗНО 
 

3. Методична 

рада №3   

Форма 

проведення: 

проблемний 

стіл; вправи з 

елементами 

тренінгу 

 

Шляхи вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності 

1.   Про роботу професійних спільнот закладу, аналіз ефективності 

методичної роботи за І семестр 2022/2023 н. р.,  шляхи 

вдосконалення форм і методів педагогічної діяльності. 

2.   Про участь педагогічних працівників у професійному конкурсі 

«Учитель року – 2023»., у фестивалі педагогічних ідей у 2022/2023 н. 

р.; проведенні фестивалю педагогічної майстерності та творчих 

звітів учителів, які атестуються.   Підготовка до схвалення матеріалів 

ефективного педагогічного досвіду для участі у фестивалі  

педагогічних ідей.       

3.   Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін у 2022/2023 н. р. 

4.    Дискусія «Майстерність учителя – прояв творчої активності 

особистості педагога».  Про хід атестації педагогічних працівників. 

організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей 

сучасного уроку. 

5.  Про підвищення якості знань на основі впровадження на уроці 

традиційних та інноваційних методик.  

Моніторинг успішності здобувачів освіти з основ наук за І семестр 

2021/2022 н.р.    

 

11.01.2023р. 

 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

ЗДНВР  

 

 

ЗДНВР 

 

 

 

 

 

ЗДНВР  

 

 

Члени МР 

 

 

ЗДНВР  

 

ЗДНВР  

  

 

 

  

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

План підвищення  

якості знань  

здобувачів освіти  

 

  

 



6. Підготовка матеріалів до педагогічної ради «Педагогічне портфоліо 

творчого учителя» (презентація роботи в міжатестаційний період 

учителів, що атестуються у 2022/2023 н.р.). 

7.   Експертиза методичних матеріалів, що  засвідчують науково-

методичний рівень вчителів, які атестуються на присвоєння 

педагогічного звання. 

8.  Формування позитивного мікроклімату в класних колективах. 

Профілактика булінгу.  

 
 

Керівники 

ШПС 

 

Члени МР 

 

 

Пр.психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 
Профілактика явищ 

булінгу, формування 

позитивного  

мікроклімату  
 

4. Методична 

рада №4 

Форма 

проведення: 

педагогічна 

майстерня. 

Аукціон 

відкритих 

заходів. 

Презентація 

 

1. Презентація педагогічної діяльності вчителів, що підлягають 

атестації в поточному навчальному році  

2.   Про стан організації інклюзивного навчання в закладі. 

Діяльність команди супроводу    

3.  Про розгляд та затвердження матеріалів для участі у «Вернісажі 

педагогічних ідей-2023».  

4.  Про організацію підготовки учнів 4, 9, 11 класів до ДПА та 

ЗНО. 

5.  Про роботу шкільної бібліотеки - виконання плану роботи. 

6.  Про формування позитивного іміджу ліцею шляхом 

систематичного оновлення сайту.  
 

22.03.23р.  ЗДНВР 

 

ЗДНВР 

Керівники 

ШПС 

ЗДНВР 

Члени МР 

ЗДНВР 

Дорофтей 

Т.А. 

Директор   

Висновки щодо 

педагогічної та 

методичної 

діяльності вчителів  

Рекомендації щодо 

організації 

діяльності команди 

супроводу  

 

 

Оновлення сайту 

закладу 

 

5. Методична 

рада №5 

(позачергове 

засідання) 

1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022/2023 

н.р. 

2.  Розгляд та погодження матеріалів для проведення ДПА 4, 9, 11 

класів. 

3. Психологічна підготовка старшокласників до тестування. 

4. Методичний тренінг. 

5. Упровадження ефективного педагогічного досвіду в освітній 

процес. Ефективний урок: знаю, вмію, можу навчити. 
 

ІІ тиждень 

квітень 

ЗДНВР 

 

Члени МР 

 

Пр.психолог 

Члени МР 

ЗДНВР 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Методична 

рада №6 

Форма 

проведення: 

круглий стіл. 

 

1. Аналіз методичної роботи закладу, методичної ради, підсумки 

діяльності професійних спільнот педагогічних працівників.   

2.  Про стан виконання навчальних програм. 

3. Про результативність роботи педколективу з реалізації І етапу 

методичної теми ліцею “Використання сучасних педагогічних 

технологій в освітньому процесі як шлях до якісної освіти в умовах 

розбудови Нової української школи”. 

17.05.23р. ЗДНВР 

 

 

Директор   

 

 

Аналіз роботи, 

 формування звіту  

 

 

 

 

 

 



4. Звіт шкільних професійних спільнот щодо реалізації планів 

роботи й роботи над методичною темою ліцею. Аналіз циклограми 

участі вчителів ліцею у методичній роботі. 

5. Про хід курсової перепідготовки вчителів. 

6. Підсумки роботи з молодими вчителями. 

7. Про результати роботи з обдарованими дітьми. 

8. Про підсумки ДПА в 4-х класах. 

9. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних 

напрямків методичної роботи ліцею в 2022/2023 навчальному 

році. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного 

плану роботи ліцею та планування методичної роботи на 

наступний навчальний рік. 
 

Керівники 

ШПС 

 

ЗДНВР 

Дроздовська 

С.А. 

Григор І.Р. 

ЗДНВР, 

члени МР 

 

 

 

 

 

 

 

Формування  

пропозицій до плану 

роботи на наступний 

навчальний рік  
 

         

      Голова методичної ради                                                                                                                       Алла ПРЕУТЕСЕЙ  

 

 


