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План роботи методичної ради навчального закладу 

 на 2021-2022 навчальний рік 

 

I. Загальні положення і основні завдання МР закладу. 

Методична рада школи - це колективний орган управління науково-

методичною роботою, який керується у своїй діяльності «Положенням про 

науково-методичну раду» і покликаний сприяти реалізації державної політики в 

галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу в школі. 

II. Головна мета діяльності методичної ради: 

• вироблення стратегічних напрямів розвитку й удосконалення змісту 

навчання та виховання; 

• визначення перспективних освітніх технологій і вироблення пропозицій 

щодо їх упровадження; 

• аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу й 

підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення; 

• експертиза навчальних планів і програм, авторських і адаптованих програм, 

аналіз і вироблення пропозицій щодо його впровадження; 

• вироблення рекомендацій щодо змісту й форм роботи за програмою 

«Обдаровані діти»; 

• організація й проведення методичних заходів (науково-методичні семінари, 

практикуми, конференції, предметні декади); 

• організація проектно-дослідницької діяльності вчителів і учнів. 

III. МР є дорадчим органом педагогічної ради школи. Спільними завданнями 

МР і педагогічної ради є: 

• підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності 

вчителів школи, активізація їхньої творчої діяльності; 

• прогнозування розвитку навчального закладу; 

• упровадження інноваційних освітніх технологій; 

• визначення шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

школи; 

• розробка змісту, форм і технологій виховання школярі створення 

авторських програм, спецкурсів, інтегрованих курсів з окремих предметі 
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ЗАСІДАННЯ І (вересень) 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНЕ 

№ 

з/п 
Зміст Відповідальний Примітка 

1. 

Про підсумки результативності методичної роботи 

у 2020-2021 навчальному році. Завдання на 2021-

2022 навчальний рік.  

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В., 

керівники МО 

 

2. Про схвалення плану методичної роботи. Члени ради  

3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.  Члени ради  

4. 
Про організацію роботи над єдиною науково-

методичною проблемою закладу. 

ЗДЗНР 

Мозгова Н.В. 

 

5. 

Обговорення державних стандартів освіти в 2021-

2022 навчальному році. Нові нормативні документи 

щодо організації змішаного типу навчання. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

6. 

Про навчальні програми, підручники і навчально-

методичні посібники, рекомендовані для 

використання у 2021-2022н.р. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

7. 
Про підготовку учнів до участі в предметних 

олімпіадах. 

Члени ради  

8. 
Про проведення предметних тижнів. Погодження 

графіка. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

9. 

Про підготовку та проведення психолого-

педагогічного консиліуму «Адаптація учнів до 

навчання в 1 та 5 класі». 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

10. 
Про участь учителів у конкурсі «Учитель року» ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

 

ЗАСІДАННЯ ІІ (листопад) 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНЕ 

 

№ 

з/п 
Зміст Відповідальний Примітка  

1. 

Про організацію навчально-виховного процесу в 

умовах дистанційного навчання. 

 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 
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2. 
Виклики дистанційного навчання: як 

найефективніше використати час онлайн-уроку. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

 

3. 

Про підготовку до проведення виставки 

педагогічних технологій. Методичні рекомендації 

щодо випуску методичних розробок вчителями. 

 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

4. 

Про підсумки І етапу учнівських олімпіад та 

підготовку учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах-захистах науково 

дослідницьких робіт слухачів МАН. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

5. 
Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

6. 
Про підготовку учнів до ЗНО та ДПА. ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

7. 

Про оновлення банку інформації з розвитку 

креативної особистості "Творча обдарованість" 

(картотека на обдарованих учнів з предметів  і 

виховної роботи). 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

8. 

Про атестацію педагогічних працівників, 

презентацію ними нових методичних знахідок, 

досягнень, пропаганди свого ППД на сторінках 

педагогічної преси, у всесвітній мережі Інтернет, 

створення власних блогів. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

 

ЗАСІДАННЯ ІІІ (січень) 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: КРУГЛИЙ СТІЛ 

№ 

з/п 
Зміст Відповідальний Примітка  

1. 

Про підсумки моніторингу якості освіти в закладі за 

І семестр 2021-2022 навчального року. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В., 

керівники МО. 

 

2. 

 Про моніторинг результативності виступу учнів у 

ІІ-ІІІ  етапах  Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, конкурсах ім.Петра Яцика та 

Т.Шевченка,  конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  МАН. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

3. 
Про проведення творчих звітів учителів, які 

атестуються. 

Учителі, що 

атестуються 
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4. 
Про роботу асистентів учителя в інклюзивних 

класах. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

5. 
Обговорення досвіду роботи педагогів   над 

науково- методичною проблемною темою. 
ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

6.  
Про підсумки курсової перепідготовки у 2021 році. ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

7. 

Про результати участі педпрацівників у ІІ етапі 

конкурсу «Учитель року 2021» 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ ІV (квітень) 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: РИНОК МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ 

 

№ 

з/п 
Зміст Відповідальний Примітка  

1. 
Про підготовку  учнів до ЗНО та ДПА. ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

2. 

Аналіз роботи молодих вчителів: "Використання 

креативних та інтерактивних технологій на уроках" 

(за матеріалами відвіданих уроків).  

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В., 

 

 

3. 
Про стан ведення вчителями шкільної документації ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

4. 
Про роботу над проєктом плану роботи закладу на 

2022-2023 н.р. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

5.  

Про організоване закінчення 2021-2022 н.р. та 

особливості проведення ДПА для здобувачів освіти 

4 та 9 класів. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

 

ЗАСІДАННЯ V (червень) 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ: КРУГЛИЙ СТІЛ 

 

№ 

з/п 
Зміст Відповідальний Примітка  

1. 
Про підсумки методичної роботи в школі за 

2020/2021навчальний рік. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 
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2. 

Про роботу шкільних методичних об’єднань щодо 

реалізації планів роботи  і роботи над методичною 

роботою школи на 2022-2023 навчальний рік. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

3. 
Про підсумки ДПА в 4 та 9 класах ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

4. 
Про підсумки проведення предметних тижнів. ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

5. 
Огляд нормативних документів, новинок 

психолого-педагогічної літератури. 

ЗДЗНР  

Мозгова Н.В. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


