
Додаток №2 

до наказу від 07 вересня 2016 р. № 39-од 

План роботи 

методичної ради відділу освіти методичного кабінету  

Байковецької сільської ради 

 

Засідання 1 

Вересень 2016 року 

 

1 Про основні напрямки реалізації науково-методичної проблемної теми 

«Створення умов для підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів із метою забезпечення якості освіти в межах об’єднаної 

територіальної громади » 

          Загнибіда Н.М.  

2. Затвердження плану роботи методичного кабінету відділу освіти 

Байковецької сільської ради на 2016-2017 навчальний рік, Положення про 

ППД. 

Члени ради  

3. Затвердження планів роботи методичних  формувань учителів-

предметників  ОТГ на новий навчальний рік. 

Члени ради 

                                    

Засідання 2 

Жовтень 2016 року 

 

1. Про схвалення методичних розробок педагогічних працівників, які             

атестуються на присвоєння педагогічного звання 

                                                                                               Загнибіда Н.М.  

Члени ради 

2. Про проведення панорами досвіду учителів, які атестуються у 2016/2017 

навчальному році на підтвердження, встановлення кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та  присвоєння, підтвердження звань 

«старший учитель», «учитель-методист»  

                                              Носко О.О.– методист МК 

                                              Члени ради 

3. Про науково-методичний супровід індивідуального навчання 

 

 

Засідання 3 
 

                                                                                  Січень 2017 року 

 

1. Про підсумки конкурсу «Учитель року». 

                                                                  Загнибіда Н.М. – завідуюча МК 

2. Про підсумки  проведення ІІ етапу Всеукраїнських  олімпіад із  навчальних 

предметів. 



                                              Носко О.О.– методист МК 

 

3. Про стан роботи закладів освіти з національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді. 

                                                                                          Паращук О.Л. 

4. Про підсумки  конкурсу з української мови імені Петра Яцика  та мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

 

 

Засідання 4 
 

                                                                        Квітень 2017 року 

         

1. Про стан упровадження ІКТ учителями загальноосвітніх навчальних  

      закладів ОТГ. 

                                                    Шафран В.Б. 

2. Про стан організації та результативність роботи з обдарованими  

     дітьми в закладах освіти ОТГ. 

                                                          

3. Про стан науково-методичного забезпечення організації навчально-

вихованого процесу в умовах реалізації Державного стандарту 

початкової, загальної освіти та Державногго стандарту базавої і повної 

загальної середньої освіти. 

                                                                                        Загнибіда Н.М.  

4. Про схвалення методичних рекомендацій для практичних психологів і 

соціальних педагогів по роботі з попередження суїцидальної поведінки 

дітей. 

                                                                                                         Гуль Р.В. 

Засідання 5 

                                                                       Травень  2017 року 

1.  Про підсумки панорами досвіду роботи учителів, які атестуються у 

2016/2017 навчальному  році на підтвердження, встановлення 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист» 

                                                                                              Загнибіда Н.М. 

                                                                                               Гуль Р.В.  

 

2. Про стан організації інноваційної діяльності в дошкільних навчальних 

закладах  ОТГ 

                                              Паращук О.Л.  

3. Про підготовку до  проведення серпневих нарад  педагогічних   

працівників і вчительського свята . 

                                                                  Загнибіда Н.М. - завідуюча МК  

4. Про роботу методистів щодо реалізації програми «Розвиток 

професійної компетенції педагогічних працівників в умовах 

модернізації навчально-виховного процесу». 



 

5. Про відзначення педагогічних працівників за сприяння та активну 

участь у методичній роботі за підсумками навчального року. 

                                             члени ради 
 

 


