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ПЛАН   РОБОТИ 

методичного кабінету  

Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 

на 2019/2020 н. р. 

 

№ Зміст роботи  Дата 

проведення 

Відповідальні  

1 Поповнювати матеріальну базу кабінету сучасною 

методичною й науковою літературою. 

Протягом 

року 

Л.Р.Турик 

2 Надавати навчально-методичні  консультації 

медпрацівникам з питань упровадження засад Нової 

української школи і реалізації змістових ліній 

Державного стандарту початкової, базової та повної 

загальної середньої освіти у 2019-2020 н. р. 

Протягом 

року 

Заступники, 

керівники МО 

 

3 Організовувати виставки навчальної та методичної 

літератури. 

Протягом 

року 

Л.Р.Турик 

4 Організувати роботу МО. До 01.09 Л.Р.Турик  

5 Контролювати роботу методичних об’єднань. Протягом 

року 

Л.Р.Турик, 

заступники  

6 Допомагати вчителям-предметникам у координації форм 

і методів роботи та самоосвіти, спрямованої на 

підвищення педмайстерності та вдосконалення фахової 

підготовки педагогів. 

Протягом 

року 

Дирекція школи 

7 Організувати низку заходів  для розвитку творчого 

потенціалу вчителів. 

Протягом 

року 

Керівники МО 

8 Сприяти впровадженню досягнень перспективного 

педагогічного досвіду, інноваційних технологій. 

Протягом 

року 

Дирекція, 

керівники МО 

9 Організувати консультпункт  із питань психології, 

педагогіки, методики викладання предметів. 

Протягом  

року 

Психологічна 

служба, керівники 

МО, заступники 

10 Проводити консультації з педагогами  щодо питань 

роботи з обдарованими й талановитими дітьми. 

Протягом 

року 

С,В. Бондарук, 

І.В.Федорчук, 

керівники МО 

11 Поглиблювати та вдосконалювати науково-методичну 

роботу з педагогами щодо формування їхньої 

професійної готовності до створення освітнього процесу, 

який має інтегроване та діяльнісне спрямування і 

забезпечує цілісний вплив на особистість дитини. 

Протягом 

року 

Керівники МО 

12 Підготувати проект наказу про організацію методичної 

роботи у 2019-2020 н.р. 

Вересень Л.Р.Турик 

13 Організувати наставництво для молодих та 

малодосвідчених учителів. 

До 05.09 Л.Р.Турик, 

О.К.Шешаберідзе 

14 Організувати роботу творчих груп з реалізації науково-

методичної проблеми закладу, учителів-методистів 

До 01.09  О.А. Овцинова 

А.Р. Хоружина 



(початкових класів, англійської мови). О.Є. Гончарук 

15 Організувати роботу психологічного-педагогічного 

семінару,проблемного семінару та семінару-практикуму 

вчителів англійської мови, шкільних методичних осередків 

учителів-словесників, учителів естетичного циклу та 

трудового навчання, учителів початкових класів, учителів 

природничого циклу, учителів фізкультури та предмета 

«Захист Вітчизни», учителів іноземної мови, учителів 

суспільних дисциплін, учителів математичних дисциплін, 

класних керівників, ШМП, ШППД. 

До 01.09 Керівники МО 

16 Поповнити тематичні  папки з інформаційними матеріалами 

про методичні  технології , методичні рекомендації щодо 

викладання предметних дисциплін.. 

Вересень, 

квітень 

Керівники МО 

17 Здійснювати анкетування учнів, батьків, учителів із різних 

рівнів.  

Постійно Психолог, 

соціолог. 

дирекція, класні 

керівники  

18 Практикувати систематичний аналіз та самоаналіз відвіданих 

уроків, заходів. 

Постійно ШМП 

19 Поповнити картотеку статей , фахових видань на педагогічні 

теми ,керівних і нормативних документів, обліку ППД. 

Протягом 

року 

Л.Р.Турик, 

бібліотекар 

20 Організувати  проведення наставниками уроків для молодих 

учителів. 

Протягом 

року 

О.К.Шешаберідзе 

21 Провести предметні тижні. Протягом  

року 

Заступники, 

керівники МО 

22 Вивчити стан викладання предметів:  

української та зарубіжної літератур 

-   

Протягом  

року 

(наслідки 

заслухати на 

засіданні 

педради) 

Л. Р. Турик 

23 Організувати роботу шкільного науково-дослідницького 

товариства. 

Вересень С.В. Бондарук 

24 Здійснювати керівництво самоосвітньою діяльністю вчителів Постійно Заступники 

25 Унести корективи в перспективні плани атестації та курсової 

перепідготовки педагогів закладу. 

До 15.10 Л.Р.Турик 

26 Скласти план курсової перепідготовки кадрів на 2020 рік. Серпень Л.Р.Турик 

27 Із метою вшанування пам’яті Василя Сухомлинського 

провести тематичні години, випустити стінні газети, 

організувати  виставку літератури. 

Вересень Л.Р.Турик 

О. З. Гушинець 

О.М. Франчук 

28 Активно співпрацювати із психологічною службою  закладу 

стосовно питань організації навчально-виховного процесу. 

Постійно  Дирекція 

 

29 Надавати допомогу вчителям, які атестуються, щодо 

формування й удосконалення навичок самоосвітньої 

діяльності. 

Період 

атестації 

Дирекція 

30 Сприяти видавничій діяльності вчителів-методистів, старших 

учителів. 

Постійно  Керівники МО, 

заступники 

31 Систематично видавати  методичні бюлетені «Педагогічні 

орієнтири». 

Протягом 

року 

Л.Р.Турик 

32 Засідання круглого столу «Здобутки. Досвід. Перспективи» Травень Керівники МО, 

Л.Р. Турик 

33 Брати участь у міських  методичних заходах. Протягом 

року 

Педколектив 



34 Провести апробацію методичних матеріалів, які розроблені 

вчителями. Підготувати їх до друку у фаховій періодиці. 

Грудень Л.Р.Турик, 

керівники МО 

35 Провести анкетування  для відстеження результативності 

методичної роботи за рік. Аналіз результатів. 

Травень Л.Р.Турик 

36 Вчасно  складати графіки контрольних робіт. Щосеместрово  Керівники МО  

37 Здійснити аналіз контрольних зрізів, діагностики, атестації. Протягом І            

і ІІ семестрів  

Керівники МО, 

заступники  

38 Укласти тексти контрольних робіт, завдань до державної 

підсумкової атестації. 

Грудень, 

Березень, 

травень 

Учителі-

предметники  

 

 

39 Практикувати систематичний аналіз  відвіданих уроків. Постійно  Заступники, 

учителі-

наставники, 

О.К.Шешаберідзе 

40 Скласти орієнтовну  тематику наукових робіт. До 01.10 С.В. Бондарук 

43 Поповнювати картотеку статей фахової періодики, методики з 

викладання базових дисциплін, керівних і нормативних 

документів про освіту, обліку ППД. 

Постійно  Л.Р.Турик, 

керівники МО, 

бібліотекар  

44 Провести директорські контрольні роботи з рідної мови, 

англійської мови, математики . 

Щосеместрово  Учителі-

предметники 

45 Стежити за виконанням навчальних програм. Щосеместрово  Заступники  

46 Провести декади досвідчених та молодих учителів. Жовтень, 

лютий 

О.К. Шешаберідзе 

47 Провести місячник учителів, які атестуються  „Я атестуюся”. Лютий Учителі, які 

атестуються  

 

 


