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І. Організаційно-керівна діяльність 
№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Підготовка наказу «Про організацію методичної 

роботи в ліцеї». Затвердження структури 

методичної роботи 

До 03.09. 

2021р. 

Дирекція  

2 Ознайомлення з новинками методичної літератури Постійно Дирекція, 

голови МК, 

бібліотекар 

ліцею 

3 Організація роботи методичної ради, методичних 

комісій ліцею, школи молодого педагога 

 

 

Вересень Дирекція 

4 Проведення індивідуальних бесід з учителями 

щодо  питань самоосвіти 

 

Постійно Дирекція 

5 Організація роботи школи молодого педагога Вересень  Дирекція, 

ЗДНВР Возняк 

О.І. 

6 Уточнення банку даних обдарованих дітей До 01.10. 

2021р. 

ЗДНВР 

ЗДВР, 

соціально-

психологічна 

служба 

7 Нарада з учителями-предметниками. Опрацювання 

інструктивно-методичних матеріалів щодо 

організації освітнього процесу у 2021-2022 

навчальному році. 

Вересень ЗДНВР, голови 

МК 

8 Уточнення структури методичної роботи та 

затвердження плану методичної роботи закладу на 

2021-2022 н.р. 

Вересень Дирекція, 

голови МК 

9 Уточнення списків учителів, яким необхідно 

пройти курси підвищення кваліфікації  

 

До 09.09. 

2021 р. 

ЗДНВР 

Возняк О.І. 

10 Організація проведення предметно-методичного 

тижня математики 

Жовтень Дирекція, 

учителі-

предметники 

11 Організація участі педагогів ліцею у міському 

конкурсі «Учитель року-2022» 

 

Жовтень  Дирекція, 

педагоги ліцею 

12 Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація 

учнів 5-их класів до навчання в основній школі» 

Жовтень  Дирекція, класні 

керівники 5-их 

кл., учителі-

предметники 

13 Організація проведення предметно-методичного Грудень   Дирекція, 



тижня польської мови  учителі-

предметники 

14 Інструктивно-методична нарада з питань 

підготовки матеріалів на міську виставку «Творчі 

сходинки педагогів Волині» та публікацій у 

фаховій пресі 

Грудень Дирекція, 

педагоги ліцею 

15 Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація 

учнів 1-их класів до навчання в НУШ» 

Грудень  Дирекція, 

практичний 

психолог, класні 

керівники 1-их 

кл. 

16 Підготовка матеріалів на міську виставку  

«Творчі сходинки педагогів Волині» 

Лютий Педагоги ліцею 

17 Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація 

учнів 10-их класів до навчання в старшій школі» 

Лютий   Дирекція, класні 

керівники 10-их 

кл. 

18 Нарада щодо підготовки та проведення ДПА в 4 та 

9-их класах 

Березень Дирекція, 

голови МК 

19 Презентація власного педагогічного досвіду 

учителями, що атестуються  

Березень Учителі 

20 Організація проведення предметно-методичного 

тижня біології 

Березень  Дирекція, 

учителі біології 

21 Організація проведення предметно-методичного 

тижня інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

Квітень  Дирекція, 

учителі 1-4 

класів 

22 Підсумки методичної роботи ліцею за 2021-2022 

н.р. 

Травень Дирекція 

 

 

ІІ. Розвиток професійної компетентності педагогів 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Організація виставки нових надходжень 

педагогічної літератури з метою використання їх у 

практиці роботи членів педколективу 

Упродовж 

року 

Бібліотекар 

ліцею 

2 Мала педрада: 

Ознайомлення вчителів, які працюватимуть у 5-их 

класах з навчальними програмами початкової 

школи, методикою роботи вчителів 1-4 кл 

Серпень ЗДНВР, 

голови МК 

3 Засідання МК ліцею за фахом: 

- про дотримання Державних стандартів 

Вересень Голови МК 



початкової освіти; 

- про дотримання Державного стандарту 

базової загальної середньої освіти; 

- про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання результатів навчання 

учнів 1-4 класів ЗЗСО (наказ МОН України 

від 13.07.2021 р. № 813). 

4 Засідання МК класних керівників: 

- планування виховної роботи  на 2021-2022 

навчальний рік; 

- щодо розвитку напрямку «Педагогіка 

партнерства», лист МОН України № 1/9-533 

від 23.08.2019р. 

Вересень ЗДВР, 

Андріюк І.Я., 

Яцук Ж.В. 

5 Предметно-методичний тиждень учителів 

математики 

Жовтень  Учителі-

предметники 

6 Засідання школи молодого педагога «Перші кроки 

до вершин педагогічної майстерності» 

Жовтень  ЗДНВР, 

практичний 

психолог, 

молоді 

педагоги 

7 Мала педрада: «Булінг – проблема сучасного 

суспільства» 

Листопад Дирекція 

8 Науково-практичний семінар «Впровадження 

нового Державного стандарту в установі» 

Грудень  Дирекція 

9 Предметно-методичний тиждень учителів 

польської мови  

Грудень  Учителі-

предметники 

10 Аукціон ідей. Засідання МК ліцею за фахом 

 

Січень  Голови МК 

11 Засідання школи молодого педагога «Я крокую до 

педагогічної майстерності» 

Січень ЗДНВР, 

практичний 

психолог, 

молоді 

педагоги 

12 Методичний семінар «Типові помилки в роботі 

вчителів та шляхи їх подолання» 

Лютий Дирекція 

13 Предметно-методичний тиждень біології Березень учителі 

біології 

14 Предметно-методичний тиждень учителів 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

Квітень Учителі 1-4 

класів 

15 Засідання школи молодого педагога «Підготовка 

вчителя до самоосвітньої діяльності як складова 

його професійного зростання» 

Травень ЗДНВР 

Возняк О.І., 

практичний 

психолог, 

молоді 

педагоги 



 

 

 

ІІІ. Інноваційна діяльність 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Вдосконалення роботи «Школи педагогічних 

знань для батьків», розвиток напрямку 

«Педагогіка партнерства» 

Упродовж 

року 

Дирекція, 

голови МК 

2 Співпраця з науковими співробітниками 

Червоного хреста, медичними установами 

Упродовж 

року 

Дирекція, 

голови МК 

3 Здійснення моніторингу ефективності 

впровадження різних типів інноваційних 

технологій 

ІІ семестр Дирекція 

4 Здійснення моніторингу передового педагогічного 

досвіду учителів закладу: актуальність, новизна, 

результативність, стабільність, раціональність, 

перспективність 

Упродовж 

року 

Дирекція, 

голови МК 

5 Підсумки використання інноваційних технологій 

у попередньому навчальному році та завдання на 

наступний. 

Травень  Дирекція, 

голови МК 

 

ІV. Методичне забезпечення атестаційного процесу 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Підготовка наказу «Про проведення атестації 

педагогічних працівників у поточному 

навчальному році» 

Вересень Директор 

ліцею 

2 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

-  розподіл функціональних обов’язків між 

членами атестаційної комісії; 

-  планування роботи атестаційної комісії; 

-  складання графіку засідань атестаційної комісії 

Вересень Голова 

атестаційної 

комісії 

3 Опрацювання законодавчої, правової та 

нормативної документації з питань атестації 

педагогічних працівників 

Вересень Члени 

атестаційної 

комісії 

4 Закріплення членів атестаційної комісії за 

вчителями, які атестуються для надання 

консультативної допомоги у підготовці та 

проведенні атестації 

Жовтень Голова 

атестаційної 

комісії 

5 Відвідування освітніх заходів під час вивчення 

системи та досвіду роботи педагогів, які 

атестуються згідно з планами індивідуальної 

підготовки педагогічного працівника до атестації 

Листопад-

березень 

Члени 

атестаційної 

комісії 



6 Оформлення атестаційних листів Березень Секретар 

атестаційної 

комісії 

7 Засідання атестаційної комісії щодо прийняття 

рішень встановлення (підтвердження) 

кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, 

присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, 

порушення клопотання перед атестаційними 

комісіями вищого рівня  

Квітень Голова 

атестаційної 

комісії, 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

V. Консультування, організація самоосвіти 

№ Зміст заходів Термін 
Відповідаль

ний 

1 Індивідуальні співбесіди з учителями. 

Коригування вибору методичних тем 

  Вересень ЗДНВР,  

голови МК 

 

2 Проведення діагностики творчих здібностей 

педагогів  

 

Упродовж 

року 

ЗДНВР 

3 Підготовка  до друку методичних і дидактичних 

матеріалів на виставку «Творчі сходинки педагогів 

Волині» та у фаховій пресі, розміщення на сайті 

ліцею у розділі «Учителі» 

 

Вересень -

квітень 

Учителі, які 

атестують 

ся  

4  Коригування плану курсів підвищення 

кваліфікації 

 

Вересень ЗДНВР, 

учителі 

 

VІ. Моніторинг. Аналіз. Регулювання 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Аналіз якісного складу педагогів Вересень Директор 

ліцею 

 

2 Аналіз володіння учителями новітніми 

педагогічними технологіями, комп’ютерною 

технікою 

 

Жовтень Дирекція 

ліцею 

3 Тематична перевірка «Планування методичної 

роботи» 

 

 

Вересень, 

січень 

ЗДНВР 



4 Тематична перевірка «Підсумки методичної 

роботи за рік, планування на наступний 

навчальний рік» 

 

 

Травень Голова 

методичної 

ради 

5 Вивчення стану викладання навчальних предметів 

у 5-11 класах: 

 

- українська мова та література; 

- хімія; 

- історія і правознавство; 

 

 

 

листопад 

грудень  

лютий 

 

 

 

ЗДНВР 

Жигаревич 

О.В. 

6 Вивчення стану викладання навчальних предметів 

у 1-4 класах: 

- музичне мистецтво, інтегрований курс 

«Мистецтво»; 

- українська мова (українська мова та читання); 

- інтегрований курс «Я досліджую світ». 

 

 

грудень  

 

січень 

квітень 

 

 

ЗДВР 

Сандар О.В., 

ЗДНВР 

Возняк О.І. 

7 Робота по удосконаленню фахової перепідготовки 

та методичної майстерності педагогів  у 

методичних комісіях ліцею 

 

Березень Методична 

рада 

 

 

VІІ. Вивчення, апробація  та  впровадження передового педагогічного 

досвіду 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Вивчення досвіду роботи: 

- Гаврилюк В.Є., учителя початкових класів; 

- Килиби О.І., учителя української мови та л-ри; 

- Лисиці Г.Г., учителя трудового навчання; 

- Шульгача С.М., учителя географії; 

Упродовж 

року  

Дирекція 

ліцею 

2 Узагальнення досвіду роботи: 

- Возняк О.І., учителя початкових класів; 

- Гелюти В.С., учителя початкових класів; 

- Товкач І.Є., учителя початкових класів; 

- Павлючук Т.І., учителя англійської мови. 

Упродовж 

року  

Дирекція 

ліцею 

3 Провести методичний аукціон  ідей учителів 

досвід яких вивчається та узагальнюється 

Лютий Голова 

методичної 

ради 



4 Оформлення матеріалів досвіду учителів ліцею 

для участі у виставці «Творчі сходинки педагогів 

Волині», розміщення на сайті закладу в розділі 

«Учителі» та друк у фаховій пресі 

Грудень - 

січень 

Голова 

методичної 

ради, 

учителі-

предметники 

 

 

 

 

 

VІІІ. План  засідань методичної ради 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Хто виконує 

1 Перше засідання 

1.Аналіз стану методичної роботи у 2020-2021 н.р. 

та завдання на 2021-2022 н.р, обговорення та 

затвердження плану роботи МР, розподіл 

обов’язків між членами ради. 

3.Ознайомлення членів методичної ради з 

наказами, інструктивно - методичними листами 

МОН України  та оновленими програмами. 

4.Визначення змісту, форм і методів підвищення 

кваліфікації педагогів (план проходження курсів 

підвищення кваліфікації при ВІППО)  

5.Огляд нормативних документів, новинок 

літератури. 

Серпень Голова та 

члени 

методичної 

ради 

2 Друге засідання 

1.Атестація учителів у 2021-2022 н.р.. 

2.Про підготовку учнів до участі у ліцейних і 

міських предметних олімпіадах. 

3.Методична допомога молодим учителям. 

4.Узгодження графіків проведення  контрольних 

робіт, показових уроків, виховних заходів. 

5.Огляд нормативних, державних документів, 

новинок літератури. 

Жовтень Голова та 

члени 

методичної 

ради 



3 Третє засідання 

1.Організація участі учнів ліцею у (ІІ) міському 

етапі предметних олімпіад. 

2.Хід атестації педагогічних працівників. 

3. Аналіз результатів методичної роботи  за І 

семестр. 

4.Звіт голів МК ліцею за фахом. 

5. Організаційні аспекти зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2022 році. 

6. Впровадження в роботу педагогів ІКТ.  

 

Січень  Голова та 

члени 

методичної 

ради 

4 Четверте засідання 

1.Затвердження та обговорення документації для 

здійснення державної підсумкової атестації у 4,9 

класах. 

2.Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування 

уроків. 

3. Підсумки моніторингу навчальних досягнень 

учнів за І семестр. 

4. Стан роботи з обдарованими учнями. 

5. Підсумки роботи МК ліцею у І семестрі та 

актуалізація завдань на ІІ семестр. 

6. Схвалення дидактичних та методичних 

матеріалів учителів ліцею для участі у виставці 

«Творчі сходинки педагогів Волині». 

7. Узагальнення вивчення досвіду роботи учителів 

ліцею, які атестуються. 

 

Лютий  Дирекція та 

члени 

методичної 

ради 

5 П’яте засідання 

1. Аналіз роботи МК у ІІ семестрі та визначення 

напрямів роботи із педагогічними працівниками 

на 2022 – 2023 н.р. 

2.Підсумки атестації педагогічних працівників. 

3. Підсумки участі учнів ліцею у предметних 

олімпіадах (ІІІ та ІV етапи). 

4. Підготовка до проведення ДПА (4,9 та 11 

класи). 

5. Підсумки методичної роботи ліцею за 2021-2022 

н.р. 

Травень  Директор 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


