
Додаток № 2 

до наказу по закладу освіти 

від .09.2020 р. № ___-од 

Тематика засідань ради 

методичного кабінету Грицівського ліцею 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Засідання методичної ради № 1 (серпень-вересень): 

1. Про пiдсумки роботи методичної ради, міжшкільних методичних 

об’єднань, творчих груп за 2019-2020 навчальний рiк. Обговорення i 

затвердження планiв роботи  міжшкiльних методичних об’єднань, 

творчих груп на 2020-2021 навчальний рiк. 

2. Обговорення й затвердження плану роботи методичної ради на 2020-

2021 навчальний рiк. Аналiз навчальних програм, пiдручникiв. 

3. Затвердження плану роботи щодо пiдготовки учнiв до проведення I та II 

турiв олiмпiад з базових дисциплiн. 

4. Затвердження плану проведення предметних тижнів, декад у 2020-2021 

навчальному poцi. 

5. Обговорення нормативної бази МОН щодо особливостей початку 

нового навчального року (лист Мiнiстерства освiти й науки України від 

11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 

навчальному році; лист Мiнiстерства освiти й науки України від 

05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної 

середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»). 

6. Органiзацiя роботи школи молодого вчителя. 

7. Про організацію індивідуального навчання та навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивних класах. 

8. Про психолого-педагогічні аспекти 2020-2021 навчального року. 

9. Про результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. 

10. Про основні вектори Концепції Нової української школи та Новий 

Державний стандарт початкової освіти (3 клас). 

11. Про участь учителів в  конкурсі фахової майстерності  «Учитель року 

2021»  

12. Обговорення Стратегії  розвитку Грицівського ліцею  на 2020-2024 роки 

та плану роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

13. Про оголошення 2020-2021 навчального року Роком математичної 

освіти в Україні: 



− створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання 

математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних 

технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів 

з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення 

та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з 

математичної компетентності за результатами міжнародного 

дослідження якості освіти PISA; 

− створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного 

оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у 

соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах 

суспільного життя; 

− забезпечення належної організації запровадження з 2021 року 

обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики. 

 Засідання методичної ради № 2 (жовтень-листопад): 

1. Про роботу педколективу  над  науково-методичною  темою 

«Використання компетентнісного підходу щодо розвитку 

особистості в контексті Нової української школи». 

2. Про роботу з обдарованими дітьми:  

− звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів; 

− обговорення й затвердження списків учнів для участі в районних 

олімпіадах з базових дисциплін.  

3. Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічних 

працівників школи.  

4. Про організацію взаємовідвідування уроків з метою забезпечення 

наступності в навчанні початкової й середньої ланки. Аналіз 

особливостей сучасного уроку. 

5. Про адаптацію учнів до навчання в умовах нового Державного 

стандарту початкової  освіти (3 клас). 

6. Про схвалення матеріалів ППД вчителів, що претендують на 

присвоєння педагогічного звання. 

Засідання методичної ради №3. (Лютий) 

1. Про виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної 

діяльності як важливий фактор формування соціально активної 

особистості. 

2. Моніторинг  якості освіти  учнів  за І семестр 2020-2021 навчального 

року. 

3. Аналіз участі учнів у І та ІІ турах олімпіад з базових дисциплін, 

конкурсів, робіт МАН. 



4. Про підготовку узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів-

предметників на обласну педагогічну виставку «Освіта 

Хмельниччини  на шляхах реформування». 

5. Про стан реалізації Міжнародних та державних освітніх програм.  

6. Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 10-11 

класів з профільних предметів: англійської мови, історії, математики, 

української мови. 

7. Про стан викладання української мови, математики в початковій 

школі. 

8. Про стан викладання історії, правознавства, фізики та 

природознавства. 

9. Про підготовку участі випускників у зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2021 року. 

 

Засідання методичної ради № 4 (квітень):  

1. Про порядок організованого закінчення навчального року та 

підготовку проведення державної підсумкової атестації. Погодження 

матеріалів практичної частини державної підсумкової атестації. 

2. Про вибір предметів допрофільної підготовки учнів.  

3. Опрацювання і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків 

методичної роботи школи у 2021-2022 навчальному році.  

4. Про психолого-педагогічний супровід навчання, виховання та 

розвитку учнів паралелі 4-х класів. (Практичний психолог). 

5. Про підсумки проведення предметних тижнів. 

6. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану 

роботи на наступний 2021-2022 навчальний рік. 

7. Про виконання навчальних планів і програм вчителями ліцею. 

8. Про підсумки моніторингу якості навчання учнів за ІІ семестр та за 

2020-2021 навчальний рік. 

9. Про підсумки роботи учителів  з питань впровадження в освітній 

процес Міжнародних та державних освітніх програм. 

10. Про підсумки методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік. 


