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МЕТОДИЧНЕ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

Пологівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

 

 

Розвиток ключових компетенцій учнів, вихованців  

 та їх підготовка 

до успіху в сучасних умовах життя 

 
Методична служби закладу освіти третій рік працює над реалізацією методичного питання 

«Розвиток ключових компетенцій учнів, вихованців та їх підготовка до успіху в сучасних 

умовах життя» та спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань: 

1.1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації 

освіти шляхом:  

 забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; 

 здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для 

вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої 

діяльності, для вивчення рівня їх професійної компетенції; 

 створення передумов для: підвищення соціального статусу вчителя, підвищення престижу 

його професії та соціального статусу;  

 вивчення науково-методичної літератури з методичного питання закладу; 

 зміцнення навчально-матеріальної бази закладу освіти;  

 забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі 

ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, 

досвідченість; 

 максимального забезпечення учнів закладу необхідними підручниками і навчальними 

посібниками; 

 оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, 

підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного 

розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та 

обдарувань; 

 особистісно зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів; 

 впровадження інновацій педагогів щодо творчого розвитку дитини в початковій ланці, 

рівневої диференціації в середніх класах, профілізації та спеціалізації в старших класах у 

творчому поєднанні з внутрікласною диференціацією та індивідуалізацією навчання; 

 використання програмового і науково-методичного забезпечення для впровадження 

елементів комп’ютерно-інформаційних технологій навчання; 



 посиленої уваги на якісну реалізацію державної програми розвитку і функціонування 

української мови у сфері освіти; 

 забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного і 

розумового розвитку, їх соціальної адаптації; 

 створення власного іміджу навчального закладу; 

 вивчення, узагальнення, пропаганди та впровадження кращого педагогічного досвіду; 

 оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації 

навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності. 

 

1.2. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвердження 

учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання: 

 удосконалення діяльності учнівського самоврядування,  

 удосконалення системи позанавчальної діяльності школярів 

 

1.3. Розвиток творчої активності педагогів, керівників закладів освіти: підвищення 

кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності 

працівників освіти за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення 

фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.



 

 

С К Л А Д 
 

 МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 

ПОЛОГІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ –  

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 

Васильківського району Київської області 

 

 

 

 

1. БЕСПАЛОВА Т.М. - голова методичної ради; 

 

2. ЛОБКО В.О.   - заступник голови методичної ради; 

 

3. СІРОМАХА К.В. - керівник методичної лабораторії класних керівників; 

 секретар методичної ради 

 

4. БОГАЧУК Н.П.  - керівник методичної лабораторії вчителів початкових   

    класів, вихователів дошкільної групи; 

 

5. КАЛЕНДРУЗЬ Ю.О. - керівник методичної лабораторії  

 вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 

 

6. ЛЯШИНСЬКА Л.В. - керівник методичної лабораторії  

     вчителів природничо-математичного циклу; 

 

7. ВЕРМІНЕНКО О.В. - практичний психолог 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Розподіл обов’язків  

між членами шкільної методичної ради 
 

 

1. Беспалова Т.М. – голова методичної ради , вища категорія, старший вчитель, 

відповідає за: 

- організацію роботи методкабінету; 

- вивчення і поширення передового педагогічного досвіду; 

- організацію педагогічної пропаганди серед батьків 

- координацію планів шкільних методичних підрозділів закладу освіти; 

- проведення засідань методичної ради НВК та підрозділів закладу освіти; 

- збереження газет, журналів з матеріалами методичного характеру та їх облік; 

- каталогів журнальних та газетних статей на згадану тему; 

- поновлення кабінету методичною літературою. 

 

2. Лобко В.О. – заступник голови методчної ради, вища категорія, старший вчитель,  

відповідає за: 

- навчальну базу кабінету 

- ремонт приміщення; 

- наявність науково-педагогічної літератури. 

 

3. Сіромаха К.В. – член методичної ради, вчитель фізики, вища категорія, відповідає 

за: 

- роботу класних керівників; 

- допомагає вивчати стан вихованої роботи в закладі освіти; 

як секретар відповідає за: 

- оформлення протоколів засідань методичної ради закладу освіти. 

 

 

4. Календрузь Ю.О. – член методичної ради, вчитель англійської мови, перша 

категорія, відповідає за: 

- надає методичну допомогу вчителям в навчально-виховному процесі; 

- роботу вчителів суспільно-гуманітарного циклу. 

 

5. Ляшинська Л.В. – член методичної ради, вчитель біології, хімії, вища категорія,  

відповідає за: 
- надає методичну допомогу вчителям при використанні краєзнавчого матеріалу в  

 навчальному процесі; 

- роботу вчителів природничо-математичного циклу. 

 

6. Богачук Н.П. – член методичної ради, вчитель початкових класів, вища категорія, 

відповідає за: 

- роботу вчителів початкових класів та вихователів дошкільної групи; 

- допомагає вивчати стан виконання навчальних програм. 

 

7. Верміненко О.В. – член методичної ради, практичний психолог, відповідає за: 

- за організацію роботи консультаційного пункту з питань психології; 

- огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної преси. 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор НВК 

__________ В.О.Лобко 

 

План засідань  

методичної ради Пологівського НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»  

на 2017/2018 навчальний рік 
 

ЗАСІДАННЯ І 

         ВЕРЕСЕНЬ, 19 . 

№ з/п Зміст Відповідальні 

1.  Підсумки роботи методичної ради, МО 

за 2016/2017 навчальний рік.  

Беспалова Т.М.  

2.  Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 

2017/2018 навчальний рік. 

Беспалова Т.М.  

3.  Розподіл обов’язків між членами методичної ради. Беспалова Т.М.  

4.  Обговорення і затвердження планів роботи шкільних 

методичних підрозділів на 2017/2018 навчальний рік у 

контексті реалізації методичного питання закладу освіти. 

Керівники МО  

5.  Затвердження плану проведення предметних декад на 

2017/2018 навчальний рік 

Беспалова Т.М.  

6.  Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до 

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін (шкільних і районних). 

Беспалова Т.М.  

7.  Погодження календарно-тематичних планів вчителів з 

предметів, які не входять шкільних методичних підрозділів 

Беспалова Т.М.  

8.  Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, 

підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки 

України щодо викладання предметів. 

Богачук Н.П. 

 Календрузь Ю.О. 

 Сіромаха К.В. 

9.  Організація роботи консультаційних пунктів з питань 

сучасної педагогіки, методики, психології. 

Беспалова Т.М. 

Верміненко О.В. 

 

 

ЗАСІДАННЯ ІІ 

           ЛИСТОПАД, 28 

№ з/п Зміст Відповідальні 

1. Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-

дослідницьку роботу учнів та учителів. 

 Календрузь Ю.О. 

 Сіромаха К.В. 

2. Аналіз участі учнів у І етапі олімпіад з базових дисциплін, 

обговорення і затвердження списків учнів для участі у 

районних олімпіадах з базових дисциплін. 

Беспалова Т.М., 

керівники МО 

3. Обговорення результатів діагностування вчителів з метою 

вивчення рівня їх професійної компетентності 

Беспалова Т.М.  

4. Про хід атестації педагогічними працівниками закладу освіти. Беспалова Т.М.  

5. Взаємовідвідування уроків.   Керівники МО 

6. Огляд нормативних, директивних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури. 

Лобко В.О.  

Верміненко О.В. 



 

ЗАСІДАННЯ ІІІ 

           ЛЮТИЙ, 27 

№ з/п Зміст Відповідальні 

1.  Аналіз участі учнів у ІІ етапі олімпіад з базових дисциплін, 

конкурсах, творчих робіт МАН 

Беспалова Т.М. 

Календрузь Ю.О. 

Сіромаха К.В. 

2.  Позакласна робота з предметів. Члени ради 

3.  Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання Верміненко О.В. 

4.  Методичні рекомендації щодо участі у педагогічній виставці 

«Освіта Васильківщини» 

Беспалова Т.М. 

  

5.  Участь учнів та вчителів у конкурсах, змаганнях 

 

Сіромаха К.В. 

6.  Ознайомлення з новинами методичної літератури.  Календрузь Ю.О. 

 Сіромаха К.В. 

Богачук Н.П.  

 

 

ЗАСІДАННЯ ІV 

           КВІТЕНЬ, 24 

№ з/п Зміст Відповідальні 

1. Результати чергової атестації вчителів закладу та підсумки 

курсової перепідготовки. 

Лобко В.О. 

2. Підготовка та організація проведення державної підсумкової 

атестації. 

Беспалова Т.М. 

3. Стан навчально-виховного процесу в закладі освіти. Лобко В.О.  

4. Підсумки роботи факультативів, курсів за вибором, гуртка. Беспалова Т.М. 

Сіромаха К.В. 

5. Курсова перепідготовка вчителів НВК на наступний 

навчальний рік. 

Лобко В.О.  

6 Виконання навчальних програм учителями закладу Беспалова Т.М. 

 

 

ЗАСІДАННЯ V 

          ТРАВЕНЬ, 29 

№ з/п Зміст Відповідальні 

1.  Діяльність роботи шкільних методичних підрозділів щодо 

вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня 

педагога. 

Керівники МО 

2.  Стан проведення предметних декад. Беспалова Т.М. 

3.  Виконання наказу про підсумки методичної роботи в закладі 

освіти. 

 Лобко В.О. 

4.  Аналіз роботи педколективу над методичним питанням 

закладу освіти (третій рік роботи). 

Беспалова Т.М. 

  

5.  Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного 

плану роботи НВК та планування методичної роботи на 

наступний навчальний рік. 

Члени методичної 

ради 

 

 


