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№ 
п/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідаль-
ний 

 Засідання 1 Серпень  
І 1. Аналіз роботи методичної  ради за 2015-

2015 н.р.  та планування роботи методичної 
ради на 2016-2017 н.р. 
2. Підготовка та затвердження на засідання 
педагогічної ради скорегованого плану 
реалізації єдиної  науково-методичної  
проблеми ліцею з урахуванням планів 
кожного викладача та майстра виробничого 
навчання у 2016-2017 н.р. 
3. Завдання методичної служби ліцею 
(методичної ради, шкіл, творчих груп, 
методичних комісій). 
4.Ознайомлення членів методичної ради з 
інструктивно-методичними листами 
Міністерства освіти і науки України та  
НМК ПТО у Кіровоградській області» 
5.Розподіл обов’язків між членами 
методичної ради. 
6. Про здійснення вхідного діагностування 
педагогічного колективу за картою 
особистісного зростання педагогічного 
працівника. 
7. Уточнення списків творчих груп 
викладачів, майстрів в/н: 

- Школи молодого майстра; 
- Школи професійної адаптації 

педагога-початківця; 
- Школи ІТ-технологій; 
- Школи голів методичних комісій; 
- Авторської школи ППД; 
- Творчої групи по упровадженню ІКТ 

в навчально-виробничий процес. 
8. Визначення завдань на 2016-2017 н.р. та 
очікуваного результату діяльності. 
9.Визначення змісту, форм і методів 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників у 2016-2017 н.р. 

 Голова МР, 
члени МР 

 Засідання 2 Вересень  
ІІ 1.Обговорення та затвердження плану 

роботи методичної ради на 2016-2017 н.р. 
2. Затвердження графіка предметних тижнів 

 Голова МР 
Заступник 
директор з 



та методичних тижнів. 
3. Організація роботи з обдарованими 
дітьми у 2016-2017 н.р. 
4. Про організацію роботи з молодими 
педпрацівниками. 
5. Про організацію роботи над єдиною 
науково-методичною проблемою «Новітні 
інформаційно-комунікаційні технології як 
важливий ресурс підвищення якості  
навчально-виховного та навчально-
виробничого процесу» через аспект 
«Теоретичні та методичні аспекти  
впровадження сучасних ІКТ та 
електронного освітнього контенту».  
6. Провести теоретичний семінар: 
«Впровадження інформаційно -
комунікаційних технологій з позицій 
компетентнішого підходу». 

НВР 
Старший 
майстер 
Методична 
служба  ліцею 

 Засідання 3 Листопад  
ІІІ 1. Надання експрес - інформації щодо 

забезпеченості навчального процесу 
діючими підручниками, методичною 
літературою, каталогами новітніх 
технологій.  2. Обговорення матеріалів до 
методичних газет, бюлетенів. 
3. Проведення засідання школи ІТ-
технологій  з проблеми: «Quipper School: 
перевернутий клас: відмінності від 
звичайного уроку, переваги та складності 
реалізації».        

 Голова МР, 
члени МР 
Методист, 
бібліотекар 
 

 Засідання 4 Січень  
IV 1.Аналіз результативності методичної 

роботи за І семестр. 
2. Моніторинг знань учнів з предметів 
професійно-теоретичної, загальноосвітньої 
та професійно-практичної підготовки за І 
семестр. 
3. Підготовка до проведення методичного 
дня тижня. 

4. Підготовка до проведення педагогічних 
читань «Педагогічні погляди видатних 
представників української просвіти».                                            
5.Організація взаємовідвідування відкритих 
уроків. Аналіз особливостей сучасного 
уроку. 

 Голова МР, 
члени МР 

 
 



 Засідання 5 Березень  
V 1.Використання нових інформаційних 

технологій . 
2. Про запровадження інноваційних 
технологій у діяльність учнівського 
самоврядування. 
3. Про підготовку учнів до ДПА. 
4. Підсумки атестації педпрацівників. 

 Голова МР, 
члени МР 

 
 

 Засідання 6 Травень  
VI 1.Про підсумки реалізації єдиної науково-

методичної проблеми ліцею. 
2. Про планування роботи на 2017-2018 
навчальний рік. 
3. Затвердження та обговорення 
документації для державної підсумкової 
атестації. 
4. Підсумки курсової підготовки, 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників за навчальний рік. 

 Голова МР, 
члени МР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


