Науково-методична проблема школи:

«Національно-патріотичне виховання як
засіб формування гармонійно розвиненої
особистості, її громадянської зрілості та
національної самосвідомості в умовах
глобалізації світу».

Склад методичної ради школи
у 2018-2019 навчальному році
Фофанов Валерій Акиндинович, директор школи, - голова методичної ради;
Патерило Андрій Іванович, заступник директора з навчально-виховної роботи, - заступник голови
методичної ради:;
Шевченко Ірина Сергіївна, керівник методичного об’єднання вчителів природничо-оздоровчого
циклу, - секретар методичної ради: ;
члени ради:
Зайцева Вікторія Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, - керівник
методичного об’єднання класних керівників;
Сіроштан Олена Володимирівна, вчитель початкових класів, - керівник методичного об’єднання
вчителів початкових класів, вихователів ГПД;
Юрченко Наталія Валентинівна, вчитель української мови і літератури, - керівник методичного
об’єднання вчителів-філологів;
Зуєва Юлія Володимирівна, вчитель історії, - керівник методичного об’єднання вчителів суспільноестетичного циклу;
Царинна Людмила Миколаївна, вчитель фізики і математики, - керівник методичного об’єднання
вчителів математично-технологічних дисциплін.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи ________ В.А.Фофанов
«03» вересня 2018 року
ПЛАН
роботи методичної ради на 2018-2019 н.р.
Основні завдання: координація системної діяльності педагогічного колективу, спрямованої на
підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня та професійної майстерності
№

Питання, що виносяться на розгляд

1

Засідання №1
1. Аналіз роботи методичної роботи у 2017/2018 навчальному році. Основні
напрямки і завдання методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік.
2. Обговорення та затвердження планів роботи методичної ради, методичних
об’єднань вчителів, творчих та динамічних груп, графіку проведення
методичних заходів з педагогічними працівниками на 2018/2019навчальний рік.
3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради на 2018/2019 навчальний
рік.
4. Про продовженням роботи над єдиною методичною проблемою навчального
–акладу «Національно-патріотичне виховання як засіб формування гармонійно
розвиненої особистості, її громадянської зрілості та національної
самосвідомості в умовах глобалізації світу».
5. Про роботу НУШ
6. Про організацію роботи щодо узагальнення та розповсюдження педагогічного
досвіду вчителів школи.
7. Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації вчителів у

Дата
проведення

Відповідальний

Фофанов В.А.,
Патерило А.І.

Вересень

2018/2019 навчальному році. Корекція планів курсів підвищення кваліфікації.
8. Оновлення банку даних обдарованих дітей.
9. Про проведення предметних тижнів методичних об’єднань вчителів.
10. Організація інформаційно- методичного супроводу атестації педпрацівників
у 2018/2019 н.р.
11. Про вивчення стану методичної роботи в школи.
12. Вивчення стану викладання окремих предметів у 2018/2019 навчальному
році.
2 Засідання №2
1. Підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін.
2. Організація інформаційно- методичного супроводу підготовки учнів до ІІ
(міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.
3. Організація інформаційно- методичного супроводу інноваційної діяльності
педагогів (створення власних сайтів, блогів).
4. Аналіз взаємовідвідування уроків .
5. Організація та проведення І та ІІ етапу Міжнародного конкурсу імені П.
Яцика.
6. Результати адаптації учнів 1, 5 класів до умов навчання.
7.
Про хід атестації педагогічних працівників.
3 Засідання №3
1.Аналіз участі учнів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін.
2.Аналіз результатів навчально-виховної та методичної роботи у І семестрі.
3.Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються.
4.Аналіз результатів курсової перепідготовки вчителів у І семестрі 2018-2019
н.р.
5.Аналіз вивчення стану викладання навчальних предметів у І семестрі 20182019 н.р.
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6.Перші результати роботи НУШ.
7.Ознайомлення з новинками методичної літератури.
4 Засідання №4
1. Організація ДПА у 2018 н.р.
2. Про хід атестації педагогічних працівників.
3. Аналіз проведення творчих та предметних тижнів у 2018-2019 н.р.
4. Аналіз вивчення стану викладання навчальних предметів у 2018-2019 н.р.
5. Результати стану вивчення методичної роботи школи.
5 Засідання №5
1. Аналіз результатів навчально-виховної роботи у ІІ семестрі та за підсумками
навчального року.
2. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
3. Аналіз результатів курсової перепідготовки вчителів у І семестрі 2018-2019
н.р.
4. Аналіз виконання навчальних планів та програм за 2018-2019 н.р.
5. Підсумки роботи педагогічного колективу над науково-методичною
проблемою школи. (5 років)
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