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МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ 
 

 1. ПРІОРИТЕТНІ  НАПРЯМКИ  ТА  ФОРМИ  МЕТОДИЧНОЇ  РОБОТИ 

З  ПЕДАГОГІЧНИМИ  КАДРАМИ   

 
Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та 

індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та 

професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно 

притаманні їй основні функції: 

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та 

вимогами    до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів; 

відновлювальну, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у 

змісті освіти; 

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з 

урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;  

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб 

життя, формуванню професійної мобільності педагогів; 

прогностичну (випереджувальну), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних 

педагогам  у майбутньому; 

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної 

діяльності; 

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією методичної проблеми 

«Формування життєвих компетентностей здобувачів освіти на основі сучасних педагогічних 

технологій як засів творення духовної, національно свідомої, всебічно розвиненої 

особистості» (з 2021-2022 навчального року). 

 

У 2022/2023 навчальному році методична робота ліцею спрямована на реалізацію таких 

завдань: 

 

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього 

процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, такі форми   

методичної  роботи:  

 

Колективні  форми  роботи: 

 педагогічна рада; 

 методична рада; 

 методичні оперативні наради; 

 методичні об’єднання; 

 творчі групи; 

 робочі групи; 

 семінари-практикуми; 



 психолого - педагогічні семінари; 

 педагогічні вернісажі. 

                                                                                                          

  Індивідуальні  форми  роботи: 

 методичні консультації; 

 співбесіди; 

 робота над методичною проблемою; 

 атестація педагогічних працівників; 

  підвищення кваліфікації; 

 творчі звіти; 

 самоосвіта вчителів; 

 участь у професійних конкурсах; 

 спостереження за навчальним заняттям; 

 самоаналіз навчального заняття. 

     Для забезпечення безперервності навчання педагогів, опанування ними новітніх 

педагогічних технологій та вирішення проблеми, поставленої педагогічним колективом 

ліцею, організувати  роботу  в  таких  напрямках:  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ 
 

№ 

з/п 
Зміст Терміни Відповідальний 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 
про 

виконання 

Серпень 

 

1 Співбесіда з учителями з метою визначення 

готовності до роботи в новому навчальному 

році (знання вимог  Державногостандарту 

освіти,  створення навчальних програм, 

наявність навчально-методичного 

забезпечення з предмета) 

29.08 Мартинюк У.Л., 

Лівіновська Н.В., 

Зварчук Я.М. 

Інформація на 

педраді в 

серпні 

 

2 Участь у серпневих студіях педагогічних 

спільнот 

16 - 26.08 Учителі-

предметники 

Інформація  

3 Проведення засідань методичних об’єднань 

вчителів-предметників, виховників  

• обговорення проблем упровадження 

компетентнісного підходу 

* підготовка до розроблення змісту 

індивідуальної освітньої траєкторії учня 

• інструктаж щодо ведення і заповнення 

класних журналів; 

• про виконання єдиних вимог до усного і 

писемного мовлення учнів; 

• схвалення календарно-тематичного 

планування на 2022/2023 навчальний рік 

* про навчальні програми для 5 класу НУШ 

 30.08 Мартинюк У.Л., 

Лівіновська Н.В.., 

Зварчук Я.М. 

Протоколи 

засідань 

методичних 

об’єднань 

 

4 Майстер-клас  директора ліцею Доронюка І.В., 

адміністратора “Моєї школи” Собків І.В. з 

роботи з електроним журналом 

29.08 Доронюк І.В. 

Собків І.С. 

Інформація  

5 Індивідуальні бесіди з малодосвідченими 

вчителями щодо складання календарно-

тематичного планування, організації навчального 

заняття 

29.08 Заступники 

директора 

Інформація  

6 Засідання педагогічної ради 31.08 Доронюк І.В. Протокол  

Вересень 

 

1 Контроль нормативності й погодження До Мартинюк У.Л., Наказ  



календарно-тематичного планування учителів 

заступниками директора, затвердження 

директорм ліцею 

15.09 Лівіновська Н.В.., 

Зварчук Я.М. 

Доронюк І.В. 

2 Засідання комісії з дотримання академічної 

доброчесності 

07.09 Мартинюк У.Л. Протокол   

3 Контроль нормативності заповнення сторінок 

електронного журналу, особових справ, 

журналів ТБ 

Упродовж 

місяця 

Лівіновська Н.В. Інформація  

4 Підготовка до педагогічної ради. Захист 

України 

Упродовж 

місяця 

Дирекція Довідка  

5 Підготовка матеріалів для проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

Упродовж 

місяця 

Педагоги Інформація  

6 

 

Засідання атестаційної комісії 

 

20.09 

 

Голjва 

атестаційної 

комісії 

Протокол 

 

 

7 Організація роботи гуртків Малої академії наук 

України , підготовка до написання науково-

дослідницьких робіт учнів 

До 

15.09 

Мартинюк У.Л. Наказ  

8 Методична рада. Особливості організації 

навчального заняття в НУШ. Оцінювання в 

НУШ 

Створення творчої групи вчителів, які 

викладають у 5 класах НУШ, для підготовки до 

методичної декади щодо оцінювання в НУШ 

Розвиток м’яких навичок  

13.09 Мартинюк У.Л. Протокол 

 

 

 

Наказ про 

створення 

творчої групи 

 

9 Курси підвищення кваліфікації педагогів За планом Мартинюк У.Л. Інформація  

10 Організація моніторингу навчальних досягнень 

учнів з математики, англійської мови для  

отримання інформації щодо оволодіння учнями 

ключовими компетентностями 

До 

30.09 

Мартинюк У.Л. 

Лівіновська Н.В. 

Наказ  

11 Організація вивчення системи роботи вчителів 

Яновської О.Б, Березюк І.М. 

До 

30.09 

Мартинюк У.Л. 

Лівіновська Н.В. 

Наказ  

12 Предметний тиждень біології та хімії 26.09-

30.09 

Чубата М.С., 

Климців О.Б., 

Комар М.З 

Наказ  

13 Консультативна нарада з вчителями 5 класу 

щодо оцінювання в НУШ 

06.09 Мартинюк У.Л. Інформація  

Жовтень 

 

1 І  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

Упродовж 

місяця 
Педагоги Наказ  

2 Засідання атестаційної комісії. Організація 

атестації педагогів 

11 жовтня, 

упродовж 

місяця 

Мартинюк  У.Л. Наказ  

3 Методична нарада з учителями, які 

атестуються, щодо створення портфоліо 

педагога/індивідульного освітнього маршруту 

18 жовтня Мартинюк У.Л. Робота над 

індивідуальни

ми освітнім 

маршрутом 

педагога 

 

4 Робота над підготовкою до методичної декади Упродовж 

місяця 
Педагоги Інформація  

5 Педагогічна рада. Захист України 

 

18.10 

 

Зварчук Я.М. Протокол  

6 Спостереження за формуванням  ключових 

компетентностей  під час навчальних занять із 

мистецтва. Підготовка до педагогічної ради 

Упродовж 

місяця 
Дирекція Підготовка до 

педради 

 

7 Тиждень історії 

 

Тиждень фізкультури й спорту 

 

 Тиждень технологій 

10-

14.10 

3-7.10 

17-

21.10 

 

 

Учителі-

предметники 

 

Наказ 

 



 

8 Курси підвищення кваліфікації педагогів За планом Педагоги Інформація  

9 Створення робочої групи з підготовки 

самоаналізу 

до 20.10 Директор Наказ  

Листопад 

 

1 Методична декада. Оцінювання в НУШ.  Роль 

формувального оцінювання  для мотивації 

навчальної діяльності учня. 

31.10-

11.11 

Педагоги Наказ  

2 ІІ  етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

Упродовж 

місяця 
Педагоги Наказ  

3 Підготовка до участі учителів у професійному 

конкурсі «Учитель року» 

Упродовж 

місяця 
Педагоги Інформація  

4  Спостереження за роботою  вчителів, які 

атестуються 

Упродовж 

місяця 
Атестаційна 

комісія 

Інформація  

5 Вивчення системи роботи вчителів Яновської 

О.Б., Березюк І.М. 

Упродовж 

місяця 

Педагоги Наказ  

6 Спостереження  за  формуванням ключових  

компетентностей під час навчальних занять з 

математики. Підготовка до педагогічної ради.  

Упродовж 

місяця. 

Дирекція Підготовка до 

педагогічної 

ради 

 

7 Курси підвищення кваліфікації педагогів За планом Мартинюк У.Л. Інформація  

8 Тиждень математики 21-25.11 Педагоги Наказ  

Грудень 

 

 1 Аналіз формування ключових  

компетентностей під час навчальних занять з 

математики. 

Упродовж 

місяця 

Дирекція Підготовка до 

педагогічної 

ради 

 

 2 Консультації класного опікуна 5 класу з 

вчителями -предметниками щодо рівня 

навчальних досягнень учнів 

 

 

 

Ольвач Н.В., 

вчителі-

предметники 

Інформація для 

Свідоцтва 

досягнень 

 

 3 Контроль стану виконання навчальних програм 29.12. Лівіновська Н.В., 

Мартинюк У.Л. 

Наказ  

 4 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І 

семестр. 

3-0-

31.12 

Лівіновська Н.В. Інформація  

 5 Курси підвищення кваліфікації педагогів За 

планом 

Мартинюк У.Л. Інформація  

6 Реєстрація педагогічних працівників на курси 

підвищення кваліфікації на 2023 рік 

За 

графіко

м 

Мартинюк У.Л. Графік 

підвищення 

кваліфікації 

 

7 Аналіз підвищення кваліфікації працівників у 

2022 році 

До 

28.12 

Мартинюк У.Л. Інформація  

8 Тиждень фізики 12-16. 

12 

Педагоги Наказ  

Січень 

 

1 Погодження календарно-тематичного 

планування на ІІ семестр 

До 

10.01. 

Заступники 

директора 

Інформація  

2  Педагогічна рада. Аналіз формування 

ключових компетентностей під час навчальних 

занять з математики 

03.01 Лівіновська Н.В. Протокол  

3 Проведення І етапу конкурсу захисту МАН За 

планом 

Керівники гуртків, 

Мартинюк У.Л. 

Наказ  

      

4 Участь у ІІІ етапі учнівських предметних 

олімпіад 

Упродовж 

місяця 

Педагоги Інформація  

5 Засідання  методичних об’єднань. Поєднання 04.01 Керівники м/о Протокол  



виховного процесу із формуванням ключових 

компетентностей  та наскрізних умінь учнів 

6 Методична рада. Підсумки роботи в 5 класі 

НУШ у І семестрі. Особливості оцінювання. 

Особливості організації навчального заняття.  На 

що звернути увагу, що слід корегувати? 

 

04.01 Мартинюк У.Л. Протокол  

7 Курси підвищення кваліфікації педагогів За 

планом 

Мартинюк У.Л. Інформація  

8 Формування структури звіту про роботу за 

2022-2023 н.р. 

До 

30.01 

Дирекція Наказ  

Лютий 

 

1 Підготовка до  атестації педагогічних 

працівників, оформлення атестаційних 

матеріалів 

Упродовж 

місяця 
Атестаційна 

комісія 

Інформація  

2 Участь у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН Відповідно 

до дати 

проведення 

Мартинюк У.Л., 

керівники робіт 

Інформація  

3 Курси підвищення кваліфікації педагогів За планом Мартинюк У.Л. Інформація  

4 Тиждень інформатики 06-10.02  Наказ  

5 Аналіз формування ключових компетентностей 

учнів з англійської мови.  

Упродовж 

місяця 

Дирекція Підготовка до 

педагогічної 

ради 

 

 

Березень 

 

   Наказ 

1  Засідання атестаційної комісії. Атестація 

педагогічних працівників ліцею. 

24.03. Атестаційна 

комісія 

Наказ  

2 

 

3 

 Методична рада. Вернісаж творчих здобутків 

учителів, які атестуються 

Засідання методичних об’єднань  

22.03 Педагоги, які 

атестуються 

Керівники м/о 

Протокол  

4 Педагогічна рада. Ефективність форм 

оцінювання на уроках англійськох мови 

21.03 Мартинюк У.Л. Протокол  

5 Підготовка матеріалів для ДПА Упродовж 

місяця 

Педагоги Довідка  

6 Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників 

Упродовж 

місяця 

Мартинюк У.Л. Інформація  

7 Тиждень української мови і літератури 

 

 

Тиждень географії 

06.03-

10.03 

 

20-24.03 

Учителі 

української мови і 

літератури 

Учителі географії 

Наказ  

8 Курси підвищення кваліфікації педагогів За планом Мартинюк У.Л. Інформація  

9 Підготовка до педагогічної ради. Правовиховна 

робота 

Упродовж 

місяця 

Дирекція Підготовка до 

педагогічної 

ради 

 

Квітень 

 

1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ 

рівня  

За 

графіком 

Мартинюк У.Л. 

Доронюк І.В. 

Наказ 

Інформація 

 

2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж 

місяця 

Педагоги Інформація  

3 Тижні з основ наук 

 

Міжнародний день англійської мови 

 

 

 

17-21.04 

 

 

Учителі-

предметники 

 

Наказ 

Наказ 

 

4 Курси підвищення кваліфікації педагогів За планом Мартинюк У.Л. Інформація  

5 Підготовка самоаналізу та звіту про роботу Відповідно Робоча група, Самоаналіз,  



до 

термінів, 

визначених 

наказом 

педагогічні 

працівники 

звіт про роботу 

Травень 

 

1 Підвищення кваліфікації педагогів 19.05. Учителі  За планом  

2 Педагогічна рада. Правовиховна робота 23.05. Доронюк І.В. 

Зварчук Я.М. 

Протокол  

3  Консультації класного керівника 5 класу з 

вчителями предметниками щодо рівня 

навчальих досягень учнів 

10-

30.05 

Ольвач Н.В., 

вчителі-

предметники 

Свідоцтво 

досягнень 

 

4 Предметний тиждень зарубіжної літератури, 

естетичних дисциплін 

01-

05.05 

Вчителі-

предметники 

Наказ  

5 Підготовка самоаналізу та звіту про роботу Відповідно 

до 

термінів, 

визначених 

наказом 

Робоча група, 

педагогічні 

працівники 

Самоаналіз, 

звіт про роботу 

 

6 Методична рада 30.05 Мартинюк У.Л. Протокол  

7 Методична декада. Особливості організації 

навчального заняття в умовах НУШ 

08-19.05 Педагоги Наказ  

Червень 

 

1 Засідання м/о . Обговорення результатів 

моніторингів з математики, англійської мови. 

Підсумки індивідуального та дистанційного 

навчання. Робота з електронним журналом та 

щоденником.                                                                                                                          

06.06 Мартинюк У.Л. 

Керівники м/о 

Протокол  

2 Організація навчально-пізнавальних екскурсій 

для ліцеїстів (за сприятливої безпекової 

ситуації) 

До 

10.06 

Учителі-

предметники, 

класні опікуни 

Інформація  

3 Засідання комісії з академічної доброчесності 08.06 Мартинюк У.Л. Протокол  

 

 


