
Модуль 8.2. "Науково-методична рада школи" 

 

" 

Код 

м/м 
Вид роботи Зміст роботи Учасники Відповідальні 

Орієнтована дата 

виконання 

8.2.1 Засідання 

методичної 

ради   

Мета і завдання роботи над:  «Олімпійська 

освіта і культура»; ІУ етату обласного 

освітнього проекту «Інтегрування  змісту ВО 

для сталого розвитку у НВП»; ІУ етапу 

обласного науково-методичного проекту 

«Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства»;  проектом 

академічної доброчесності       

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М., 

Михайлова В.Д. 

19.09.2019 

8.2.2 Моніторинг  Комплексний моніторинг ціннісних орієнтацій 

рівня соціальної відповідальності особистості в 

інтересах сталого розвитку: рівень 
прогностичного мислення 

Педагогічний 

колектив 

психолог жовтень 

8.2.3   Конференція  «Інтеграція Освітньої програми олімпійських 

цінностей  (OVEP 2.0) в освітній процес»  
Педагогічний 

колектив 

 Данюшина Л.М. 

Михайлова В.Д. 

04.12.2019 

8.2.4 Випуск 

бюлетень 

Бюлетень за результатами конференції   

«Інтеграція Освітньої програми олімпійських 

цінностей  (OVEP 2.0) в освітній процес»  

Члени методичної 

ради   

 Данюшина Л.М. до 15.11.2019 

8.2.5 Відкриті уроки Педагогічний ярмарок системи методів роботи 

(практичні кроки із досвіду роботи досвідчених 

вчителів)  

Педагогічний 

колектив 

 Данюшина Л.М. 04.11.2019  до 

29.11.2019 

8.2.6 Семінар для 

вчителів 

 «Вчимо толерантності – запобігаємо насиллю»    Педагогічний 

колектив 

психолог  

Раєвська І.Ю. 

18.12. 2019 

8.2.7 Моніторинг Комплексний моніторинг ціннісних орієнтацій 

рівня соціальної відповідальності особистості в 

інтересах сталого розвитку: рівень життєвої 

компетентності особистості учня 

Педагогічний 

колектив 

психолог  

Раєвська І.Ю. 

грудень 



8.2.8 Моніторинг Вивчення та експертна оцінка рівня екологічної 

та громадянської культури 
Педагогічний 

колектив 

психолог 

Раєвська І.Ю. 

лютий 

8.2.9 Засідання метод 

ради 

Про формування умінь розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в 

рамках сталого розвитку   

Педагогічний 

колектив 

 Данюшина Л.М. 12.02.2020 

8.2.10 Випуск 

бюлетень 

Бюлетень за результатами засідання метод ради 

«Про формування умінь розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках 

сталого розвитку» 

Члени методичної 

ради   

 Данюшина Л.М. до 4.02.2020 

8.2.11 Підготовка 

публікацій 

Підготовка статей для друку в збірках 

Гонтаровської Н.Б. 

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. березень, квітень 

2020 

8.2.12 Засідання метод 

ради  

Результативність впровадження:  ІУ етапу обл..осв. 

проекту «Інтегрування змісту ВО для сталого 

розвитку у НВП»; ІУ етапу обл.наук-метод.проекту 

«Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства» 

 - науково-дослідн.роботи: Олімп. освіта і культура;  

проекту академічної доброчесності  

Педагогічний 

колектив 

Данюшина Л.М. 29.04.2020 

8.2.13 Засідання метод 

ради 

Звіт-презентація  роботи ПМК, МО, творчих 

груп, служб школи  

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. 20.05.2020 

8.2.14 Бюлетень За результатами звітів про роботу ПМК, МО, 

творчих груп, служб школи 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. до 22.05.2020 

8.2.15 Підготовка звіту Підготовка звіту-презентації роботи 

педагогічного колективу над впровадженням 

завдань ІУ етапу регіонального освітнього 

проекту «Інтегрування змісту ВО для сталого 

розвитку у НВП» 

Данюшина Л. М. 

 

Данюшина Л.М. 

 

з 11.05.2020 до 

22.05.2020  

8.2.16 Рейтинг Моніторинг якості роботи вчителя в 2019-2020 

н.р. 

Данюшина Л. М. Данюшина Л.М. з 25.05.2020 до 

05.06.2020 

8.2.17 Аналіз Рейтинг роботи методичних підрозділів, за 

оцінкою членів педагогічного колективу 

Члени методичної 

ради 

Данюшина Л.М. з 25.05.2020 до 

05.06.2020 

 


