Додаток 2
до наказу
від 31.08.2016 № 200

ПЛАН
Засідань методичної ради

Порядок денний

Термін
виконання

СЕРПЕНЬ
Засідання методичної ради №1
ІV тиждень
1. Про
затвердження
планів
роботи
методичної ради, методичного кабінету,
методичних
об’єднань
вчителівпредметників, творчої групи, графіку
проведення
методичних
заходів
з
педагогічними працівниками на 2016/2017
навчальний рік.
2. Про розподіл обов’язків між членами
методичної ради на 2016/20176 навчальний
рік.
3. Про організацію роботи над єдиною
методичною темою гімназії.
4. Обговорення змісту і спрямування роботи
творчих груп вчителів.
5. Про організацію роботи щодо узагальнення
та
розповсюдження
передового
педагогічного досвіду вчителів гімназії.
6. Про визначення змісту, форм і методів
підвищення
кваліфікації
вчителів
у 2016/2017 навчальному році.
7. Про проведення предметних тижнів
методичних об’єднань вчителів.
8. Про
організацію
роботи
наукового
товариства учнів «Пошук».
9. Про підготовку до участі в районному етапі
конкурсу «Учитель року – 2017».
10. Огляд нормативних документів, новинок
психолого-педагогічної літератури.
ЛИСТОПАД
Засідання методичної ради №2
ІІ тиждень
1. Про
вдосконалення
професійної
майстерності педагогічних працівників,
результативності та якості навчальновиховного процесу шляхом впровадження
новаційних технологій.
2. Про підсумки І (шкільного) етапу
Всеукраїнських
учнівських
олімпіад
з навчальних предметів. Підготовка учнів
до участі у ІІ (районному) етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад з

Відповідальні

Харченко В.М.
Яценко І.О.

Харченко В.М.
Яценко І.О.

Відмітка
про
виконанн
я

навчальних предметів.
3. Про результати проведення діагностики
творчого потенціалу учнів у процесі
викладання базових дисциплін і в
позакласній роботі.
4. Про хід атестації вчителів у 2016/2017
навчальному році.
5. Про організацію методичної роботи з
вчителями-спеціалістами.
6. Ефективність роботи «Школи молодого
вчителя».
7. Підготовка до участі в обласній виставціпрезентації
педагогічних
ідей
та
технологій.
8. Огляд нормативних документів, новинок
психолого-педагогічної літератури.
ГРУДЕНЬ
Методична оперативка щодо підведення
ІV тиждень
підсумків роботи вчителів над темами
самоосвіти
СІЧЕНЬ
Засідання методичної ради №3
ІІІ тиждень
1. Про
підсумки
методичної
роботи
педагогічного колективу за І семестр
2016/2017 навчального року.
2. Про підсумки внутрішкільного контролю за
станом викладання навчальних предметів та
виконання програм за І семестр 2016/2017
навчального року. Моніторинг навчальних
досягнень учнів за І семестр навчального
року.
3. Огляд нормативних документів, новинок
психолого-педагогічної літератури.
БЕРЕЗЕНЬ
Засідання методичної ради №4.
ІV тиждень
1. Про підсумки атестації та підготовка
творчих звітів вчителів, які атестуються у
2017 році.
2. Про
вивчення
та
обговорення
нормативних
документів
з
питання
організованого закінчення навчального року.
Про підготовку і проведення державної
підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х
класів.
3. Про підсумки участі педагогічних
працівників у фахових конкурсах.
4. Про обговорення пропозицій до річного
плану школи щодо організації науковотеоретичної і методичної роботи на новий
2017/2018 навчальний рік.
5. Огляд нормативних, директивних
документів, новинок психолого-педагогічної

Харченко В.М

Харченко В.М.
Яценко І.О.

Харченко В.М.,
Яценко І.О.

літератури.
ТРАВЕНЬ,
Розширене засідання методичної ради № 4:
ІІ тиждень
«Про стан інноваційної діяльності»
ЧЕРВЕНЬ
Засідання методичної ради № 5.
І тиждень
1. Про
підведення
підсумків
роботи
педагогічного
колективу
над
єдиною
методичною
проблемою
у
2016/2017
навчальному році. Визначення рейтингу
роботи методичних об’єднань, вчителів.
Підготовка матеріалів до банку педагогічного
досвіду шкільного методичного кабінету.
2. Про підсумки участі учнів у Всеукраїнських
учнівських
олімпіадах
з навчальних предметів, захисту-конкурсі
науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук, інтелектуальних
турнірах,
конкурсах,
олімпіадах
І - ІІІ рівнів.
3. Про підсумки внутрішкільного контролю за
станом викладання навчальних предметів та
виконання навчальних програм у ІІ семестрі
2016/2017 навчального року.
4. Про
результати
реалізації
системи
підвищення
кваліфікації
вчителів
у 2016/2017 навчального року.

Харченко В.М
Харченко В.М.
Яценко І.О.

Додаток 3
до наказу
від 31.08.2016 № 200

Елементи інноваційних та новаційних педагогічних технологій, які
запроваджуються у навчально-виховний процес
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

науково-педагогічний проекту «Інтелект України» (Бацула Н.В.,
Юрченко Л.В., Єпіфанова О.І.)
інтерактивні технології навчання
інформаційні технології навчання;
використання рольових ігор, особистісно-орієнтоване навчання;
технологія випереджаючого навчання з використанням опорних
освітня програма «Довкілля»;
технології комунікативного навчання іноземної мови;
проектні технології;
технологія критичного мислення;
технологія організації групової навчальної діяльності ;
Школа сприяння здоров’ю тощо.

