
План засідань методичної ради 

на 2019/2020 навчальний рік 
№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 
Примітка 

1. 

Про підсумки роботи методичної ради закладу за 2018/2019 навчальний рік та 

пріоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік     

28.08.2019 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від _______ 

№_____ 

Про затвердження структури методичної роботи закладу на 2019/2020   Калашник Л.Б. 

Про погодження планів роботи методичних об’єднань закладу Керівники  МО 

Про схвалення плану роботи методичної ради закладу на 2019/2020навчальний 

рік 
Калашник Л.Б. 

Про психологічні вимоги до уроку крізь призму оновленої освіти   Лютко О.М.  

Водолажченко Т.В. 
Про зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісного 

орієнтованого навчання 

Курило О.А. 

Челомбітько О.В. 

2. 

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради 

 

 

29.10.2019 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від _______ 

№_____ 

Про адаптацію учнів 1-го  та 5-го  класів до навчання Класні керівники 

Про атестацію педагогічних працівників закладу у 2019/2020навчальному році Калашник Л.Б. 

Про сучасний урок як спільну творчість учителя і учнів   

Орда І.Г. 

Буклей С.І. 

Губа Т.А. 

3. 

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради 

10.01.2020 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від _______ 

№_____ 

Про результати моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень 

учнів за І семестр 2019/2020 навчального року 
Керівники  МО 

Про результати  роботи комісії з рейтингової оцінки діяльності педагогічних 

працівників  закладу 
Калашник Л.Б. 

Про діяльнісний підхід: сутність і особливості реалізації в процесі навчання 

учнів     відповідно до концепції Нової української школи  

Атанасова Т.Г. 

Антоненко О.І. 

Скляр І.І. 

4. 

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради 

27.02.2020 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від _______ 

№_____ 

Про схвалення системи  та досвіду  роботи педагогів, які атестуються Єрмаков С.Ю. 

Про виконання планів роботи методичних об’єднань щодо роботи над 

методичною темою закладу 
Керівники  МО 



№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Форма 

контролю 
Примітка 

5. 

Про виконання рішень попереднього засідання методичної ради 

04.06.2020 

Калашник Л.Б. 

Протокол 

Протокол 

від _______ 

№_____ 

Про результати моніторингових досліджень щодо рівня навчальних досягнень 

учнів за 2019/2020 навчальний рік 
 Керівники МО 

Про вироблення рекомендацій до планів  роботи методичних об’єднань закладу 

на 2020/2021 навчальний рік 
Керівники  МО 

Про результати  роботи комісії з рейтингової оцінки діяльності педагогічних 

працівників закладу 
Калашник Л.Б. 

 

 


