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І засідання (організаційне) – вересень 2012 року 

 

№ 

п/п 

Зміст Відповідальний Примітка 

1.  Аналіз методичної роботи за 2011–2012 навчальний рік. Чащіна В.О.  

2.  Розподіл обов’язків між членами методичної ради. Чащіна В.О.  

3.  Обговорення та затвердження плану роботи методичної ради на 2012– 

2013 навчальний рік. 

Чащіна В.О.  

4.  Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних 

об’єднань на 2012-2013 навчальний рік 

Величко І.О., Дубовик Ю.П., 

Скулінець Г.В. 

 

5.  Про затвердження плану роботи творчих  груп на 2012-2013 

навчальний рік. Склад творчих груп. 

Чащіна В.О., Пушко І.В.  

6.  Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, 

підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 

викладання предметів. 

Бугрієнко В.І.  

7.  Організація роботи школи молодого класного керівника. Пушко І.В.  

8.  Підготовка до проведення предметних тижнів. Погодження планів 

проведення тижнів (історії, етики, правознавства; безпеки руху; 

бібліотеки) 

Черевата Н.А., 

Пушко І.В. 

 

9.  Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

Миргородська Л.М.  

10.  Різне.   
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ІІ засідання  – листопад  2012 року  

№ 

п/п 

Зміст Відповідальний Примітка 

1.  Організація роботи по участі школи в експериментальній роботі 

«Використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій у навчально-

виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення 

інноваційної особистості» 

Чащіна В.О.  

2.  Підготовка до проведення предметних тижнів. Погодження планів 

проведення тижнів (географії, економіки; хімії та біології; математики 

та фізики; трудового навчання, інформатики та технологій) 

Сташкова В.Д.,  

Земляна Т.І.,  

Величко І.О. 

 

3.  Організація роботи по взаємовідвідуванню уроків учителями школи.   Чащіна В.О.  

4.  Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури. 

Миргородська Л.М.  

5.  Різне   
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ІІІ засідання  – січень 2013 року  

 

№ 

п/п 

Зміст Відповідальний Примітка 

1.  Аналіз результативності методичної роботи за І семестр 2012-2013 

навчального року 

Чащіна В.О.  

2.  Аналіз участі учнів у районних предметних олімпіадах. Керівники шкільних 

методичних об’єднань 

 

3.  Порівняльний аналіз результатів моніторингових контрольних робіт у 

3-4, 5-11 класах (грудень 2012 року). 

Чащіна В.О., Миргородська 

Л.М. 

 

4.  Підготовка до проведення предметних тижнів. Погодження планів 

проведення тижнів (англійської мови; класних керівників; початкових 

класів; української мови та літератури) 

Дубовик Ю.П.,  

Пушко І.В., 

Бугрієнко В.І., 

Баглай В.Г. 

 

5.  Курсова перепідготовка вчителів протягом 2012 року Чащіна В.О.  

6.  Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури. 

Миргородська Л.М.  

7.  Різне   
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ІV засідання  – березень 2013 року 

 

№ 

п/п 

Зміст Відповідальний Примітка 

1.  Про підготовку до державної підсумкової атестації Чащіна В.О.,  

Миргородська Л.М. 

 

2.  Про відвідування занять в Солонянському освітньому окрузі.  Миргородська Л.М.  

3.  Про результати чергової та позачергової атестації вчителів та підсумки 

курсової перепідготовки. 

Чащіна В.О.  

4.  Про хід роботи участі школи в експериментальній роботі 

«Використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій у навчально-

виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення 

інноваційної особистості» на ІІ етапі 

Чащіна В.О.  

5.  Підготовка до проведення предметних тижнів. Погодження планів 

проведення тижнів (російської мови та світової літератури; безпеки; 

фізичної культури, основ здоров’я та захисту Вітчизни) 

Дубовик Ю.П., 

Миргородська Л.М. 

 

6.  Про роботу школи молодого класного керівника  у 2012-2013 

навчальному році. 

 

Миргородська Л.М.  

7.  Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-

педагогічної літератури. 

Миргородська Л.М.  

8.  Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи 

школи та планування методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік. 

Члени методичної ради  

 

 

 

 

 

 


