
                                                                                      

 

План  

роботи методичної ради НВК «ШЕЛ» у 2015-2016 н.р. 

 

План засідань 
Час  

проведення 
Відповідальні 

І засідання 
1. Організація методичної роботи педагогічного 

колективу НВК «ШЕЛ» на 2015-2016н.р. 

2. Організація роботи робочої групи по вивченню 

ефективності впровадження поглибленого і 

профільного вивчення математик. 

3. Організація роботи школи передового досвіду. 

4. Організація роботи методичних об’єднань. 

5. Затвердження плану роботи, методичної проблеми та 

завдань. 

6. Обговорення й затвердження плану роботи методичної 

ради на 2015-2016н.р. Розподіл обов’язків між членами 

ради. 

7. Організація проведення предметних тижнів та декад. 

8. Участь учнів НВК у Всеукраїнських олімпіадах, 

конкурсах, конференціях (планування). 

Вересень 

Шеремета І.В., 

Бабій Р.Я., 

Дворянин Т.Я.,  

Князь О.Б., 

Боднар М.П.,  

Обідіна З.О. 

ІІ засідання 
1. Вивчення рівня адаптації учнів 5, 9 та 10 класів 2015 

року набору. Допомога психолога куратору групи  

щодо створення «ситуації успіху» у класному 

колективі з метою формування творчо-компетентної  

особистості. 

2. Вимоги до педагогів щодо дотримання критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів та єдиного 

орфографічного режиму. 

3. Організація предметних олімпіад. Результативність 

участі у І та ІІ етапах. 

4. Про результати запровадження поглибленого та 

профільного вивчення математики в основній та 

старшій школі. 

5. Про хід атестації педагогічних працівників. Попередні 

результати вивчення роботи. 

6. Обговорення та затвердження завдання для 

проведення моніторингових робіт за результатами І 

семестру 2015-2016 н.р. 

Листопад 

Шеремета І.В., 

Бабій Р.Я., 

Дворянин Т.Я.,  

Князь О.Б., 

Боднар М.П.,  

Обідіна З.О. 

ІІІ засідання 
1. Звіт вчителів які атестуються у 2015-2016 н.р. 

Обговорення підсумкових результатів вивчення 

педагогічного досвіду членами атестаційної комісії. 

2. Результативність робота з обдарованими учнями. 

Участь у олімпіадах, творчих конкурсах, науково-

пошукових конференціях за підсумками І семестру 

2015-2016 н.р. 

3. Звіт творчої групи по запровадженню інженерно-

Лютий 

Шеремета І.В., 

Бабій Р.Я., 

Дворянин Т.Я.,  

Князь О.Б., 

Боднар М.П.,  

Обідіна З.О. 



економічного профілю у основній школі. Підсумки 

роботи у І семестрі 2015-2016 н.р. 

4. Обговорення результатів моніторингових досліджень  

за І семестрі 2015-2016 н.р. 

5. Аналіз результативності рівня навченості за 

підсумками І семестру 2015-2016 н.р. 

IV засідання 
1. Подальше впровадження інженерно-економічного 

профілю як засобу набуття компетентності та 

створення банку завдань, конспектів уроків, 

електронних засобів навчання, мультимедійних 

презентацій та інших засобів навчання для 

впровадження даного профілю. 

2. Обговорення підсумків атестації педагогічних 

працівників у 2015-2016 н.р.  

3. Звіт-презентації роботи творчої групи. 

4. Звіт-презентації школи передового досвіду. 

5. Звіти-презентації роботи методичних об’єднань. 

6. Організоване завершення навчального року та 

проведення ДПА у 9, 11 класі. 

7. Про хід виконання навчальних планів та програм.  

8. Про організацію набору учнів у 5, 9 та 10 клас. 

Затвердження завдань для конкурсного відбору. 

9. Обговорення результатів методичної роботи у 2015-

2016н.р. Постановка завдань на 2016-2017 н.р. 

10. Про проведення ярмарку педагогічної майстерності у 

червні 2016 року. 

11. Розподіл обов’язків для проведення планування 

роботи на 2016-2017н.р. 

Травень 

Шеремета І.В., 

Бабій Р.Я., 

Дворянин Т.Я.,  

Князь О.Б., 

Боднар М.П.,  

Обідіна З.О. 

 


