
ПРОТОКОЛ №1 
засідання методичної ради Гринцівського НВК 

 

14 вересня  2015 року 
     

Голова – Кобець А.П. 

Секретар – Очколас Н.В. 

Присутніх – 6 вчителів 

Відсутніх – 0 вчителів  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Аналіз методичної роботи за 2014-2015 навчальний рік. Завдання 

методичної служби на 2015-2016 навчальний рік. 

Кобець А.П.,ЗДНВР  

2. Обговорення та погодження планів робіт, структури методичної роботи. 

Кобець А.П.,ЗДНВР; голови МО  

3. Про організацію роботи над єдиною методичною проблемою школи. 

Затвердження плану роботи 

Кобець А.П.,ЗДНВР  

4. Про організацію атестації вчителів школи.  

Левченко О.В., директор НВК 

5. Про участь вчителів у конкурсі «Вчитель року» 

Кобець А.П.,ЗДНВР  

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

Дубовик Т.М., бібліотекар 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який проаналізував роботу 

методичної ради за 2014-2015 навчальний рік зазначивши, що упродовж  

навчального року методична робота в школі здійснювалась на основі широкої та 

глибокої диференціації і індивідуалізації, особистісно-орієнтованого підходу до 

учнів в навчально-виховному процесі. Доповідач вказав, що методична робота 

здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, 

рекомендаціями МОН України, методичного кабінету відділу освіти, нормативно-

правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на 

діагностичній основі. Він зазначив, що педагогічний колектив школи працював 

над методичною проблемною темою «Формування креативного мислення 

учасників навчально-виховного процесу через запровадження інноваційних 

технологій» (2-й рік навчання). Цілеспрямована робота педагогічного колективу 

над методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження 

перспективного педагогічного досвіду. Досвід учителів, які мають власні 

методичні розробки, узагальнено на рівні школи.  

Андрій Петрович розкрив основні напрямки роботи методичної ради школи, 

методичних об’єднань, всього педагогічного колективу і наголосив на результатах 



роботи окремих вчителів. Він відзначив участь вчителів у конкурсі «Вчитель 

року» в номінації «Географія» брала участь вчитель Левченко О.В. та про 

проведення районного семінару учителів історії на базі школи. Говорилося про 

участь та результативність учнів у шкільних та районних олімпіадах, районних та 

обласних конкурсах. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи ознайомив усіх присутніх 

із наказом по школі №218 від 29.08.2015 року «Про організацію методичної 

роботи  з педагогічними  кадрами  школи у 2015 – 2016  навчальному  році», в 

якому вказані основні завданнями методичної роботи, що стоять перед 

педколективом для досягнення позитивних результатів освітньої діяльності у 

новому навчальному році та наголосив, що основним напрямком роботи є 

впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Левченко О.В., директор школи, яка висловила зауваження та пропозиції 

щодо покращення роботи окремими педагогічними працівниками. 

Очколас Н.В. – голова методичного об’єднання класних керівників, яка 

проаналізувала участь класних колективів у позашкільних та позакласних 

конкурсах у 2014-2015 навчальному році.  

 

 УХВАЛИЛИ :  
1. Вважати роботу методичної ради за 2014– 2015 н. р. задовільною.  

2. Врахувати висловлені зауваження та пропозиції, покращити якість роботи. 

 

 

2. СЛУХАЛИ :  

Кобця А.П.  – голову методичної ради, який ознайомив присутніх з планом 

роботи методичної ради та графіком проведення методичних заходів з 

педагогічними працівниками на 2015-2016 навчальний рік. Він повідомив, що 

протягом навчального року буде проведено 5 засідань методичної ради школи, та 

наголосив на тому, що педагогічні працівники школи повинні слідкувати за 

графіком проведення методичних заходів і активно брати в них участь. 

Голів ШМО, які ознайомили присутніх з планами роботи шкільних 

методичних об’єднань на 2015-2016 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ :  

Адаменко В.Г. -  голову шкільного методичного об’єднання природничо-

математичного циклу із пропозицією підтримати та затвердити план роботи 

методичної ради та плани роботи шкільних методичних об’єднань, аргументуючи 

їх відповідність нормативним документам Міністерства освіти і науки України. 

        

УХВАЛИЛИ:  
1.Затвердити план роботи методичної ради на 2015-2016 навчальний рік. 

2. Затвердити плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2015-2016 

навчальний рік.  

 



 

3. СЛУХАЛИ:   
Кобця А.П. – голову методичної ради, який повідомив присутнім про те, що 

два роки поспіль педагогічний колектив працює над єдиною методичною 

проблемою «Формування креативного мислення учасників навчально-виховного 

процесу через запровадження інноваційних технологій». Доповідач зазначив, що 

для досягнення позитивного результату педагогічні працівники школи працювали  

та повинні працювати за напрямками: 

 підвищення фахового рівня педагогів; 

 забезпечення ефективності діяльності шкільних методичних формувань; 

 вивчення та впровадження досягнення психолого-педагогічної науки, 

педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання, майстер-класів; 

 результативність роботи вчителів, ефективне використання методів 

спостереження і анкетування; 

 розвиток професійної компетентності педагогів шляхом використання 

нових інноваційно-комунікаційних технологій; 

 впровадження сучасного змісту роботи у шкільну практику; 

 залучення учнів школи до участі в шкільних навчально-виховних заходах з 

метою виявлення їх творчих здібностей; 

 залучення школярів до районних, обласних та всеукраїнських заходів з 

метою розвитку творчих здібностей учнів, набуття ними науково-пізнавального 

досвіду; 

 участь педагогів школи в педагогічних семінарах, конференціях. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Левченко О.В. директор НВК, яка охарактеризувала роботу педколективу 

загалом і кожного педпрацівника окремо протягом попередніх років роботи над 

єдиною методичною проблемою та закликала вчителів у поточному навчальному 

році сумлінно працювати за озвученими напрямками. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Прийняти до уваги зауваження керівництва методичної ради та школи. 

2. Продовжити роботу над виконанням озвучених напрямків, передбачених 

планом роботи над методичною проблемною темою. 

 

 

4. СЛУХАЛИ:   
Левченко О.В. – директора школи, яка ознайомила присутніх із порядком 

атестації та вимогами до педпрацівників, що атестуються. Крім того, Ольга 

Валеріївна повідомила, що у 2015-2016 навчальному році будуть проходити 

атестацію такі педпрацівники: 

Левченко Ольга Валеріївна, вчитель географії та основ економіки – на 

підтвердження кваліфікації «спеціаліст вищої категорії»; 

Кобець Андрій Петрович, вчитель історії та правознавства – на встановлення 

кваліфікації «спеціаліст І категорії»; 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Кобець А.П., заступник голови атестаційної комісії, який зазначив, що 

рішення про атестацію зазначених педагогічних працівників буде прийняте на 

засіданні атестаційної комісії у жовтні 2015 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

3. Атестувати зазначених педагогічних працівників відповідно до поданих 

заяв. 

4. Педпрацівникам, що атестуються, до березня 2016 року підготувати творчі 

звіти. 

 

 

5. СЛУХАЛИ:   

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який проінформував присутніх, 

що з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх 

професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків протягом 2015-

2016 н.р. проходитиме конкурс «Вчитель року 2016» у номінаціях: “Англійська 

мова”, “Історія”, “Математика”. Організація, підготовка та проведення конкурсу 

відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 

1995 року  № 638 «Про затвердження Положення про всеукраїнський конкурс 

«Учитель року»». Андрій Петрович ознайомив присутніх з наказом відділу освіти 

Лебединської РДА №393 від 20.11.2015 року «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року-2016» » та додав, що переможцю шкільного туру 

конкурсу необхідно подати матеріали у відділ освіти для участі у І (районному) 

турі до 26 листопада 2015 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Адаменко В.Г. -  голову шкільного методичного об’єднання природничо-

математичного циклу, яка запропонувала свою кандидатуру для участі в І 

(районному) турі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2016» у номінації 

«Математика». Виступаюча, зазначила, що відповідно до умов проведення 

конкурсу вона має всі необхідні документи та може брати участь. 

Бятова Г.Д. -  голова методичного об’єднання вчителів-словесників, з 

пропозицією підтримати кандидатуру вчителя математики Адаменко В.Г. для 

участі в конкурсі «Вчитель року-2016». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Претендентом на участь у І (районному) турі конкурсу «Вчитель року - 

2016» обрати вчителя математики Адаменко Валентину Григорівну у номінації 

«Математика». 

 

 

6. СЛУХАЛИ:   
Дубовик Т.М. – бібліотекаря, яка ознайомила вчителів з новими 

надходженнями психолого-педагогічної літератури. Тетяна Миколаївна, 

зазначила, що останнім часом дуже мало надходить літератури в паперових 



варіантах та все більше в електронних, оскільки інформаційно-комунікаційні 

технології зробили надзвичайний прорив у науці. Тому педагогічним працівникам 

надається можливість користування електронними варіантами психолого-

педагогічної літератури.  

 

ВИСТУПИЛИ : 

Кобець А.П. – заступник директора з навчально-виховної роботи, який 

повідомив, що використання нормативних документів у професійній діяльності є 

важливим напрямком роботи, тому необхідно постійно ознайомлюватись з 

новими надходженнями документів. Виступаючий додав, що з ними можна 

ознайомитися за допомогою інтернет-ресурсів, а саме на головних сайтах відділів 

та управлінь освіти, серед яких сайти Міністерства освіти та науки України, 

відділу освіти Лебединської районної державної адміністрації,  osvita.ua. тощо 

Левченко О.В. – директор НВК, яка наголосила на використанні літератури у 

навчально-виховному процесі лише тієї, яка має гриф затвердження МОН 

України. 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Систематично слідкувати за новинами преси, обговорювати новини на 

засіданнях методичної ради та методичних об’єднаннях вчителів. 

2. Використовувати у навчально-виховному процесі літературу, яка має гриф 

затвердження МОН України. 

     

 

 

Голова МР:                            А.П. Кобець 

 

    Секретар:                                Н.В. Очколас 


