
ЗАТВЕРДЖЕНО 

протоколом методичної 

ради від 02.09.2013 р. № 1 

План 

засідань методичної ради СЗШ № 6 

на 2013-2014 навчальний рік 

№ Зміст роботи, 

питання для розгляду на засіданні МР  

Термін  Відповідальний  

Перше засідання  вересень 2013 р. 
1.  Затвердження плану роботи методичної 

ради на 2013-2014 н.р. 

вересень Саннікова О.І. 

2.  Визначення науково-методичної проблеми. вересень Волченко Л.П. 

3.  Визначення мети, напрямів та змісту роботи 

шкільних методичних об’єднань вчителів 

на основі проектних технологій. 

вересень Демчук С.В. 

4.  Організація роботи щодо залучення учнів 

до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських 

предметних олімпіад, різноманітних 

конкурсах та змаганнях, у роботі МАН. 

вересень Демчук С.В. 

5.  Вивчення інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо викладання предметів у 

2013-2014 н.р. та інших нормативно-

правових актів МОНУ. 

вересень Саннікова О.І. 

6.  Ознайомлення з основними положеннями 

Державного стандарту початкової загальної 

освіти та Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти 

вересень Саннікова О.І., 

Демчук С.В. 

7.  Про затвердження плану заходів щодо 

забезпечення підготовки педагогічного 

колективу до впровадження Державного 

стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти у 2013-2014 н.р. 

Вересень Демчук С.В. 

Друге засідання  жовтень 2013 р. 
1. Обговорення результатів ЗНО-2013. Жовтень Волченко Л.П. 

2. Організація самоосвітньої діяльності 

педагогічних працівників. 

Жовтень Саннікова О.І. 

3. Про узагальнення колективного та 

індивідуального передового педагогічного 

досвіду на рівні школи та міста. 

Жовтень Демчук С.В. 

4. Підготовка матеріалів до друку в 

методичних виданнях. 

Жовтень Керівники ШМО 



Третє засідання  грудень 2013 р. 
1. Про підсумки І та ІІ етапів Всеукраїнських 

предметних олімпіад, про результати 

виступів учнів школи на конкурсі імені 

П.Яцика, «Колосок» та інші. 

Грудень  Саннікова О.І. 

2. Використання проектних технологій у 

навчально-виховному процесі.  

Грудень Демчук С.В. 

3. Про навчальні досягнення учнів за І 

семестр 2013-2014 н.р. 

Грудень Волченко Л.П. 

Четверте засідання квітень 2014 р. 
1. Вивчення методичних рекомендацій щодо 

організації державної підсумкової атестації 

4, 9, 11 класів. 

Квітень Саннікова О.І. 

2. Підсумки курсової підготовки, підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за 

навчальний рік. 

Квітень Волченко Л.П. 

3. Про проведення конкурсу-огляду кабінетів 

у школі. 

Квітень Чурілова О.І. 

4. Про підготовку затвердження додаткових 

матеріалів до ДПА у 4,  9,11 класах. 

Квітень Керівники ШМО 

5. Робота педагогічного колективу над 

науково-методичною проблемою школи 

«Підвищення рівня мотиваційного 

включення учнів у навчальну діяльність на 

основі використання проектних технологій 

як важливого чинника виховання соціально-

активної особистості, яке забезпечує творче 

співробітництво педагогічного колективу, 

учнів, батьків і громадськості в умовах 

розбудови демократичної школи». 

Квітень Демчук С.В., 

керівники ШМО 

П’яте засідання  травень  2014 р. 
1. Про підсумки роботи методичної ради 

школи. Перспективні напрямки роботи на 

2014-2015 н.р. 

Травень  Саннікова О.І. 

3. Про підсумки  ДПА в 4, 9,11 класах. Травень Керівники ШМО 

4. Про результати  узагальнення колективного 

та індивідуального передового 

педагогічного досвіду на рівні школи та 

міста. 

Травень Волченко Л.П. 

5. Про видання збірок-розробок уроків 

методичних об’єднань вчителів початкових 

класів, природничо-математичного циклу, 

фізичного виховання, трудового навчання 

Травень Керівники ШМО 



 

та основ здоров’я, гуманітарно-естетичного 

циклу, іноземних мов. 

6. Впровадження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти: 

попередні підсумки, досвід, реалії 

Травень Демчук С.В. 


