
 2.1.2. Науково-методичний дайвінг  

2.1.2. 

1. 

Наказ  Про структуру  методичної роботи  та 

організацію науково-методичної   роботи з 

педагогічними кадрами у 2020-2021 н.р.  

Спрямованість роботи на розробку 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

до 08.09.2020  

2.1.2. 

2. 

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 науковометодичного проекту 

«Освітні стратегії соціалізації особистості 

громадянського суспільства»;  проектом 

академічної доброчесності       

заст.дир. 

Данюшина Л.М., 

Михайлова В.Д. 

23.09.2020  

2.1.2. 

3. 

Адміністративний 

контроль 

 Контроль методичного забезпечення 

поглибленого та профільного вивчення 

предметів, вивчення спецкурсів, наявність 

підручників,  методичного  матеріалу 

Данюшина Л. М.,  

Іванова С. А.,  

Остроуменко А. О. 

з 26.08.2019 до 

30.09.2019 

 

2.1.2. 

4. 

Удосконалення 

інноваційно-

методичного 

комплексу 

Обладнання, поповнення та систематичне  

оформлення  інноваційно-методичного 

центру: учительської, методичного кабінету, 

інноваційної лабораторії, кабінету психолога 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

з 24.08.2020 до 

04.09.2020, 

протягом року 

на постійному 

контролі 

2.1.2. 

5. 

Методична нарада 

при заступнику 

директора 

1.Організація  роботи предметних 

методичних комісій, варіативних об'єднань 

вчителів  

2.Організація   роботи  шкільної газети 

"Педагогічна поема"  

2.Організація дослідно-експериментальної 

роботи міського, регіонального і  

Міжнародного рівнів 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

15.09.2020  



2.1.2. 

6. 

Методична нарада 

при заступнику 

директора 

Ознайомлення вчителів  з новими  вимогами,  

навчальними планами, програмами,  

методичними  рекомендаціями щодо  

вивчення навчальних предметів в новому  

навчальному році. 

Іванова С. А. 

Данюшина Л. М.  

Остроуменко А.О.  

08.09.2020  

2.1.2. 

7. 

 

Адміністративна 

нарада 

Затвердити  графіки всіх видів  методичної 

роботи  в школі на 2019-2020 н.р.: 

- предметних тижнів; 

- відкритих уроків; 

- шкільних олімпіад; 

- атестації педагогічних працівників; 

- курсової перепідготовки. 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

07.09.2020  

2.1.2. 

8. 

Засідання 

методичної ради   

«Інтеграція Освітньої програми олімпійських 

цінностей (OVEP 2.0) в освітній процес»  
Михайлова В.Д. 03-05.09.2020  

2.1.2. 

9. 

Самоосвітня 

діяльність   

Скоригувати теми самоосвіти вчителів.  

Оновити каталог тем самоосвіти 

педагогічних працівників 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

з 14.09.2020 до 

25.09.2020 

 

2.1.2. 

10. 

Відкриті уроки, 

позакласні заходи  
В рамках предметних тижнів проведення 

відкритих уроків, позакласних заходів 

заступники 

директора 

за планом 

предметних 

тижнів 

на постійному 

контролі 

2.1.2. 

11. 

Взаємовідвіду-

вання уроків 

В рамках предметних тижнів проведення 

відкритих уроків, позакласних заходів 

заступники 

директора 

за планом 

предметних 

тижнів 

на постійному 

контролі 

2.1.2. 

12. 

Участь в  

конференціях, 

семінар-

практикумах 

Участь в реалізації завдань регіонального 

освітнього проекту «Інтегрування змісту 

випереджаючоїосвіти  для сталого розвитку у 

НВП» 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

протягом року на постійному 

контролі 

2.1.2. 

13. 

Участь в  

конференціях, 

семінар-

Участь в реалізації завдань обласного 

науково-методичного проекту «Освітні 

стратегії соціалізації особистості 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

протягом року на постійному 

контролі 



практикумах громадянського суспільства»    
2.1.2. 

14. 

Конкурс 

педагогічної 

майстерності 

Участь в конкурсі педагогічної 

майстерності«Сучасний урок» 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

З 25.11.2019 

до 27.12.2019 

 

2.1.2. 

15. 

Вивчення досвіту 

роботу вчителів 

Вивчення досвіту роботу вчителів заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

протягом 

атестаційного 

періоду 

на постійному 

контролі 

2.1.2. 

16. 

Моніторинг «Академічна доброчесність»  заст.дир. 

Біліченко С.П. 

10.02.2020  

2.1.2. 

17. 

Засідання 

методичної ради   

Розширення рольового простору  дитини за 

рахунок її включення у систему суспільно 

корисних справ, шкільного самоврядування  

педагог-організатор 

Бугир Л.М.       

10.02.2020  

2.1.2. 

18. 

Узагальнення і 

поширення досвіту 

роботи   

Узагальнення досвіту роботу вчителів заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

 протягом року на постійному 

контролі 

2.1.2. 

19. 

Підготовка 

публікацій 

Підготовка статей для друку в збірках 

Гонтаровської Н.Б. 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

березень, 

квітень 2021 

 

2.1.2. 

20. 

Моніторинг  «Стан національно-патріотичного 

виховання в ліцеї»  

БСП 17.03.2021  

2.1.2. 

21. 

Контроль Виконання планів самоосвіти вчителів  Керівники ПМК протягом року на постійному 

контролі 

2.1.2. 

22. 

Самоаналіз роботи 

вчителя 

Методична картка вчителя Керівники ПМК   17.05.2021до  

21.05.2021 

 

2.1.2. 

23. 

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» 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

29.04.2021  



 - науково-дослідн.роботи: Олімп. освіта і 

культура;  проекту академічної доброчесності  
2.1.2. 

24. 

Засідання метод 

ради 

Звіт-презентація  роботи ПМК, МО, творчих 

груп, служб школи  

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

19.05.2021  

2.1.2. 

25. 

Бюлетень За результатами звітів про роботу ПМК, 

МО, творчих груп, служб школи 

заст.дир. 

Данюшина Л.М. 

до 24.05.2021  

2.1.2. 

26. 

Підготовка звіту Підготовка звіту-презентації роботи пед. 

колективу над впровадженням завдань ІУ 

етапу регіонального освітнього проекту 

«Інтегрування змісту ВО для сталого 

розвитку у НВП» 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

 

 

травень-

червень 2020  

 

2.1.2. 

27. 

Рейтинг Моніторинг якості роботи вчителя в 2020-

2021н.р. 

заст.дир. 

Данюшина Л. М. 

з 24.05.2021 до 

04.06.2021 

 

2.1.2. 

28. 

Аналіз Рейтинг роботи методичних підрозділів, за 

оцінкою членів педагогічного колективу 

Члени методичної 

ради 

з 24.05.2021 до 

04.06.2021 

 

2.1.2. 

29. 

 Розробка власної 

системи та 

критеріїв 

Розробити власну систему та критерії 

стимулювання професійної діяльності 

педагогічних працівників 

Члени методичної 

ради 

протягом року   

 

 

     

 


