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                                                  СТРУКТУРА 

                                  науково-методичної роботи 

             в Луцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 

                                            у 2019-2020 н. р. 

 

У 2019-2020 н. р. навчальний заклад продовжує працювати над реалізацією 

науково-методичної проблеми «Інноваційне середовище як передумова 

розвитку інтелектуально-особистісного потенціалу учнів» . 

 

                 І. УЧИТЕЛІ- СЛОВЕСНИКИ 

 

1. Методичне об’єднання  учителів-словесників «Створення умов для 

реалізації інтелектуально-особистісного потенціалу учнів на уроках 

української мови та літератури, зарубіжної літератури». 

2. Школа молодого педагога. 

3. Школа вищої  педмайстерності. 

4. Творча група з реалізації проблеми школи. 

5. МО класних керівників. 

6. Динамічна група з моніторингу навчання української мови та 

літератури.  

7. Інструктивно-методичні наради. 

8. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 

 

         ІІ. УЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

1. М/о «Компетентнісне навчання як передумова розвитку 

інтелектуально-особистісного потенціалу молодших школярів». 

2. Семінари-практикуми. 

3. Творча група з реалізації науково-методичної проблеми закладу. 

4. Школа вищої педмайстерності. 

5. Творча група вчителів початкових класів «Формування громадянської 

компетентності учнів початкових класів». 

6. Динамічна група учителів-методистів. 

7. Інструктивно-методичні наради. 

8. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

        



 

      ІІІ. УЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА 

 

1. М/о учителів суспільних дисциплін «Інноваційне середовище на 

уроках історії та правознавства як передумова формування предметних 

та ключових компетентностей школярів» 

2. Динамічна група з підготовки учнів до олімпіад з історії.  

3. Школа молодого вчителя. 

4. Школа вищої педмайстерності. 

5. Творча група з реалізації науково-методичної проблеми закладу. 

6. Інструктивно-методичні наради. 

7. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 

 

 

 

ІУ. УЧИТЕЛІ  ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

1. М/о учителів іноземних мов «Використання інноваційних 

технологій у процесі навчання іноземних мов з метою 

формування комунікативної та соціокультурної компетенції 

учнів». 

2. Школа молодого вчителя. 

3. Школа вищої  педмайстерності. 

4. Творчі групи вчителів англійської мови : (початкова й середня 

ланки ( Формування комунікативної компетентності на уроках 

англійської мови у 4-7 класах.) ; старша ланка ). 

5. Інструктивно-методичні наради. 

6. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 

 

 

У. УЧИТЕЛІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1. М/о учителів математичних дисциплін «Створення інноваційного 

середовища на уроках математичних дисциплін для формування 

ключових компетентностей школярів». 

2. Творча група з підготовки учнів до математичних турнірів. 

3. Робота творчих пар.  

4. Школа молодого вчителя. 

5. Школа вищої педмайстерності. 

6. Інструктивно-методичні наради. 

7. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 

 



 

 

УІ. УЧИТЕЛІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1. М/о вчителів природничого циклу «Створення інноваційного 

освітнього середовища як передумови реалізації інтелектуально-

особистісного потенціалу учнів на уроках природничого циклу». 

2. Динамічна група з питань створення мультимедійних презентацій. 

3. Динамічна група з підготовки учнів до ЗНО . 

4. Школа вищої педмайстерності.  

5. Творча група з реалізації проблеми школи. 

6. Самоосвіта педагогів, курси у ВІППО. 

 

 

 

  

УІІ. УЧИТЕЛІ ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ ТА ТРУДОВОГО 

НАВЧАННЯ 

 

1. М/о вчителів естетичного циклу «Створення умов для розвитку 

творчих здібностей та реалізації інтелектуально-особистісного 

потенціалу учнів на уроках естетичного циклу та трудового 

навчання». 

2. Творчі пари. 

3. Динамічні групи. 

4. Консультаційні групи. 

5. Школа вищої педмайстерності. 

6. Інструктивно-методичні наради. 

7. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.   

 

 

 

УІІІ. УЧИТЕЛІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ПРЕДМЕТА 

«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 

  

           1.Проблемний семінар « Підвищення активної уваги й підвищення 

працездатності учнів засобами фізичних вправ та ігор на уроках фізичної 

культури». 

            2. Змагання «Старти надій». 

                

             3. Мікрогрупи вчителів. 

   4. Школа вищої педмайстерності. 

   5. Інструктивно-методичні наради. 

    6. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 



 

    

 

 

 

ХІ. КЛАСНІ КЕРІВНИКИ 

 

1. МО класних керівників: «Майстерність класного керівника як 

запорука розвитку інтелектуально-особистісного потенціалу учнів». 

2. Творча група класоводів. 

3. Творча група класних керівників. 

4. Школа молодого класного керівника. 

5. Психолого-педагогічний семінар. 

6. Тренінг за Міжнародною програмою «15». 

7. Тренінг для старшокласників «Майбутнє починається сьогодні». 

8. Експериментальна виховна робота за програмою «15». 

9. Інструктивно-методичні наради. 

10. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 

 

 

 

      

ХІІ. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

 

1. Проблемний семінар із психолого-педагогічних аспектів  

«Мінімізація негативного впливу дисгармонійних сімейних 

взаємин на розвиток дитини».  

2. МО класних керівників. 

3. Динамічна група з діагностики. 

4. Тренінг за Міжнародною програмою «15». 

5. Інструктивно-методичні наради. 

6. Самоосвіта, курси підвищення кваліфікації.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


