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Склад методичної ради 

 
Голова методичної ради: 

 

Валентина Василівна Захарчук -   заступник директора ЗЗСО з навчально – 

виховної  роботи; 

Секретар Методичної ради: 

 Інна Василівна Рибаченко –  вчитель інформатики. 

Члени методичної ради: 

Іван Васильович Гребенюк  -   директор  ЗЗСО; 

Слободяник Світлана Володимирівна -  заступник директора ЗЗСО з виховної 

роботи, керівник методичного об'єднання класних керівників 1-11 класів; 

Ольга Степанівна Велієва - керівник шкільного 

методичного об'єднання вчителів   природничо-математичного циклу дисциплін; 

Наталія Василівна Паламаренко - керівник шкільного 

методичного об'єднання вчителів  гуманітарного циклу; 

Валентина Василівна Максименко - керівник шкільного методичного 

об'єднання  вчителів  початкових класів та вихователів ДНЗ; 

Сінчук Дмитро Дмитрович – вчитель хімії та Захисту України, старший вчитель. 
 

Структура методичної роботи 
 

Педагогічний колектив ЗЗСО у 2022 – 2023 навчальному році працює над такою науково-

методичною темою: 

 

«Формування компетентностей педагогів та здобувачів освіти через 

створення єдиного освітнього простору» 

 

Основні напрямки методичної роботи: 

✓ ознайомлення та вивчення нормативних документів МОН України; 

✓ надання реальної і конкретної допомоги педагогам у підвищенні їх професійної 

майстерності, органічне поєднання професійних знань із практичними уміннями 

та навичками; 

✓ пошук оптимальних шляхів підвищення результативності уроків; 

✓ упровадження нових форм роботи з обдарованими дітьми; 

✓ вивчення та впровадження нових освітніх технологій у навчально ¬ виховний 

процес. 

Організація методичної роботи: 

• діагностування методичної роботи; 

• самоосвіта педагогів; 

• діяльність шкільних методичних об’єднань; 

• діяльність творчих груп; 



• наставництво; 

• творчі звіти вчителів. 

Основні форми проведення методичної роботи: 

✓ засідання педагогічної ради; 

✓ засідання методичної ради; 

✓ засідання методичних об'єднань; 

✓ взаємне відвідування уроків і позакласних занять із школярами; 

✓ творчі зустрічі з колегами по фаху; 

✓ педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінарські заняття. 

✓ відкриті уроки; 

✓ методичні оперативні наради; 

✓ лекції, доповіді, консультації, інструктажі, практичні заняття тощо. 

Шкільні методичні об'єднання 
Завдання: 

▪ робота над науково - методичними темами; 

▪ самоосвіта; 

▪ відкриті уроки; 

▪ предметні тижні; 

▪ предметні олімпіади; 

▪ предметні конкурси; 

▪ залучення учнів до роботи в МАН. 

Творчі групи: 

✓ творча група з вивчення питання наступництва; 

✓ творча група з вивчення питань підготовки до засідань педагогічної ради; 

✓ творча  група з підготовки письмових завдань для проведення контрольних робіт 

за текстами адміністрації ЗЗСО; 

✓ творчі групи з підготовки матеріалів до проведення предметних олімпіад. 

Завдання: 

▪ вивчення питань та підготовка засідань педагогічної ради; 

▪ робота над завданнями моніторингу якості навчальних досягнень учнів; 

▪ підготовка та проведення нестандартних уроків; 

▪ вивчення питань наступності; 

▪ організація змістовного дозвілля школярів. 

Передовий педагогічний досвід 
Вивчення та впровадження через: 

➢ взаємне відвідування уроків; 

➢ організацію наставництва; 

➢ методичні семінари; 

➢ заняття школи педагогічної майстерності. 



 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗЗСО 

НА  2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Заходи ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V VІ 

Анкетування   +    +   + 

Співбесіди           

Відкриті уроки та заходи  + + +  + + + +  

Засідання творчих груп           

Педагогічні ради   +  +  +  + + 

Методичні ради  +   +  +  +  

Курси підвищення кваліфікації + + + + + + + + + + 

Педагогічні читання    +    +   

Практичні семінари           

Психолого-педагогічний семінар  +   +  +  +  

Самоосвіта           

Школа молодого вчителя +    +    +  

Узагальнення педагогічного 

досвіду 

      +    

Педагогічні виставки   +   +     

Вивчення та впровадження 

інноваційних технологій 

          

Тижні педагогічної майстерності   +    +    

Майстер-класи  + +   + +    

Засідання ШМО  +   +  +  +  

Оформлення інформаційних 

портфоліо ШМО 

   +     +  

Науково-методична конференція          + 

Аукціон педагогічних ідей     +   +   

Предметні тижні + + + + + + + + + + 

Творчі звіти вчителів      + +    

Методичні бюлетені   +   +   + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



План засідань  методичної ради ЗЗСО на 2022 – 2023 навчальний рік 

Засідання Дата  

проведення 

№ 

п/п 

Зміст роботи Відповідальний 

Засідання 

№1 

Серпень 

2022 р. 

1. Про підсумки роботи 

Методичної ради ЗЗСО у 2021 – 

2022 н. р. 

Захарчук В.В. 

2. Обговорення та схвалення 

Плану роботи Методичної ради 

на новий навчальний рік 

Члени МР 

3. Ключові завдання МО школи 

щодо підготовки вчителів до 

реалізації Концепції НУШ та 

нового Державного стандарту 

базової середньої освіти 

Велієва О.С. 

4. Ключові напрямки виховної 

роботи школи в умовах 

воєнного стану 

Березюк В.П. 

5. Обговорення та схвалення 

планів роботи шкільних МО 

Члени МР 

6. Затвердження Плану 

проведення предметних тижнів 

Члени МР 

7. Про організацію роботи 

психолого-педагогічного 

семінару та проведення 

практичних семінарів для 

педагогів ЗЗСО 

Захарчук В.В. 

Засідання 

№2 

Жовтень 

2022 р. 

1. Про важливі нормативні 

документи у роботі 

педагогічних працівників у 

2022 – 2023 н. р. 

Максименко В.В.,  

Сінчук Д.Д. 

2. Про хід атестації вчителів у 

2022 – 2023 н. р. 

Гребенюк І.В. 

3. Про впровадження у 

навчальний процес 

інноваційних педагогічних 

технологій 

Паламаренко Н.В. 

4. Про самоосвітню діяльність 

педагогів закладу  

Захарчук В.В. 

5. Організаційно-методичний 

супровід упровадження нових 

навчальних програм для 5 класу 

Захарчук В.В. 

6. Про участь у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах 

Члени МР 

Засідання 

№3 

Січень  

2023 р. 

1. Аналіз методичної роботи за І 

семестр 2022 – 2023 н. р. 

Захарчук В.В. 

2. Про підсумки роботи з 

обдарованими учнями та 

Захарчук В.В.,  

Слободяник С.В. 



результати участі учнів в 

конкурсах та олімпіадах 

3. Заходи з управління 

самоосвітою педагогів 

Гребенюк І.В. 

4. Опрацювання нормативних 

документів, новинок психолого-

педагогічної літератури 

Сінчук Д.Д., 

Паламаренко Н.В. 

5. Творчі звіти керівників МО про 

роботу в І семестрі 2022 – 2023 

н. р. 

Слободяник С.В. 

Максименко В.В., 

Велієва О.С., 

Паламаренко Н.В.  

Засідання 

№4 

Березень 

2023 р. 

1. Підготовка учнів до ДПА та 

ЗНО 

Захарчук В.В. 

2. Погодження матеріалів 

практичної частини державної 

підсумкової атестації. 

Члени МР 

3. Про підсумки атестації та 

підготовку творчих звітів 

вчителів, які атестуються у 2023 

році 

Гребенюк І.В. 

4. Вивчення та обговорення 

нормативних документів з 

питання організованого 

закінчення навчального року 

Члени МР 

Засідання 

№5 

Травень 

2023 р.  

1. Про підсумки курсової 

перепідготовки вчителів 

Захарчук В.В. 

2. Творчі звіти керівників МО про 

роботу в ІІ семестрі 2022 – 2023 

н. р. 

Слободяник С.В, 

Максименко В.В., 

Велієва О.С., 

Паламаренко Н.В. 

3. Творчий звіт про підсумки 

методичної роботи за 2022 -

2023 н. р. 

Захарчук В.В. 

4. Обговорення пропозицій щодо 

організації науково-теоретичної 

та методичної роботи на новий 

2023 – 2024 навчальний рік. 

Створення творчої  групи по 

плануванню роботи  

Члени МР 

 


