
ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ФЕДОРІВСЬКОЇ ЗОШ I-lll 

СТУПЕНІВ НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

                                        ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                            Директор Федорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

                                                                                        імені Г.Т.Берегового 

                                                              ___________________Т.В.Зайцева 

 

 Засідання № 1             10.09.2014р. 

1. Затвердження складу методичної ради. 

2. Вибори секретаря методичної ради. 

3. Організація методичної роботи в школі у 2014-2015 н.р. Шляхи реалізації 

науково-методичної проблеми: «Розвиток ключових компетенцій учнів та їх 

підготовка  до успіху в сучасних умовах життя ». 

4. Затвердження плану роботи ради методичного кабінету на 2014-2015 н. р. 

5. Вимоги до плану роботи методичного об’єднання вчителів-предметників. 

6.  Визначення провідних напрямків діяльності шкільних МО з питань реалізації 

загальношкільної проблеми. 

7. Діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх професійної компетентності. 

8. Затвердити Графік відкритих уроків на І семестр 2014-2015 навчального року 

Засідання № 2             10.11.2014 р. 

1. Підготовка та проведення педагогічної ради з питань: 

    1) „Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та основа 

формування ключових компетентностей школярів” 

                2) Про адаптацію 5 класу. 

2. Про участь у конкурсі педагогічної майстерності "Учитель року – 2015” . 

3. Теоретичне обґрунтування проблеми: 

   - вивчення науково-методичної літератури з проблеми; 

                                    Засідання № 3               12.01.2015 р.                                  

 

1.   Засідання педагогічної ради «Проблема формування мотивації навчальної 

діяльності учнів та шляхи її вирішення» 



2.Аналіз результативності виступу учнівської команди у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального плану, конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН 

3. Про підготовку узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів що 

атестуються у 2014-2015 н.р. 

4. Затвердити Графік відкритих уроків на ІІ семестр 2014-2015 навчального року 

Засідання № 4                 09.03.2015 р. 

1. Про підготовку  оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної 

проблеми в шкільному методичному кабінеті. 

2. Тренінг  «Формування професійної компетентності педагога». 

3. Методична декада «Ініціатива й творчість молодих». 

Засідання № 5               20.05.2015 р. 

1. Про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними 

кадрами. Звіт про роботу методичних об’єднань. 

2. Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації  та атестації 

педагогічних працівників за навчальний рік. 

3. Круглий стіл   «Шляхи формування компетентностей учнів та їх підготовка до 

успіху в сучасних умовах життя» 

4. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної 

роботи школи  над науковою проблемою.  

 


