
ПРОТОКОЛ №1 

засідання методичної ради Гринцівського НВК 

 

15 вересня 2016 року 

 

Голова – Кобець А.П. 
Секретар – Очколас Н.В. 
Присутніх – 6 вчителів 
Відсутніх – 0 вчителів 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Про аналіз внутрішньошкільної методичної роботи за минулий 
навчальний рік. Завдання методичної служби закладу на 2016-2017 навчальний 
рік. 

Кобець А.П.,ЗДНВР 

2. Про методичний супровід щодо розвантаження та оновлення програм 
початкової школи. 

Дубовик Т.М., голова ШМО 

вчителів початкових класів 
 

3. Про схвалення планів роботи методичних об’єднань, Школи молодого 
вчиеля.  

Кобець А.П.,ЗДНВР, 

голови ШМО 

4. Про підготовку до атестації вчителів у 2016-2017 навчальному році.  
Левченко О.В., голова 

атестаційної комісії 
5. Про підготовку обдарованих та здібних учнів до І та ІІ етапу учнівських 

олімпіад. 
Кобець А.П.,ЗДНВР 

 
6. Про реалізацію Державного стандарту початкової та середньої освіти у 8 

класі.  
Кобець А.П.,ЗДНВР 

7. Про огляд новинок методичної літератури.  
Дубовик Т.М., бібліотекар 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 
 

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який проаналізував роботу 
методичної ради за 2015-2016 навчальний рік та ознайомив присутніх з 
основними завданнями методичної служби на 2016-2017 н.р. 

 

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 2015-2016 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 :  
 

Дубовик Т.М. – голову ШМО вчителів початкових класів, яка ознайомила 

присутніх зі змінами до навчальних программ 1-4 класів, внесених вчителями, 

батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra та 

затверджених рішенням Колегії МОН від 4 серпня 2016 р., які оприлюднені на 

сайті МОН 11 серпня 2016 р.  Зокрема, знято фіксовану кількість годин на 

вивчення кожної теми - тепер учителі визначатимуть їх самостійно, враховуючи 

рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення та 

регіональні особливості; знято дублювання змісту у навчальних предметах 

«Основи здоров'я», «Я у світі», «Природознавство»; здійснено перерозподіл тем 

між класами, щоб привести процес навчання у відповідність до вікових 

можливостей молодших школярів та принципу здоров’язбереження; уніфіковано 

термінологію програм, якою мають послуговуватися вчителі та автори 

підручників, її наближено до вікових особливостей молодших школярів 

 

ВИСТУПИЛИ : 
 

Кобець А.П., - голова методичної ради, який наголосив на тому, що у зв´язку з 

внесеними змінами у навчальні програми, календарне та поурочне планування 

здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням 

друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та 

оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є 

індивідуальною справою вчителя.  

Андрій Петрович зазначив, що автономія вчителя має бути забезпечена 

вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів 

навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, 

вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння 

учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих 

тем. Адміністрація навчального закладу можуть лише надавати методичну 

допомогу вчителю з метою покращення навчально-виховного процесу, а не 

контролю. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти до уваги зміни, внесені до навчальних программ 1-4 класів та 

неухильно їх дотримуватися. 



2. Застосовувати у роботі допоміжні матеріали, рекомендовані до 
використання МОНУ. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 
 

Кобця А.П. – голову методичної ради, голів ШМО, які презентували проект 
плану роботи Школи молодого вчителя, шкільних методичних об’єднань на 2016-
2017 навчальний рік (додається). 

 

УХВАЛИЛИ: 
Погодити план роботи Школи молодого вчителя, шкільних методичних 

об’єднань на 2016-2017 навчальний рік. 
 
 
4. СЛУХАЛИ:  
 

Левченко О.В. – директора школи, голова атестаційної комісії, яка 
ознайомила присутніх із порядком атестації та вимогами до педпрацівників, що 
атестуються. Крім того, Ольга Валеріївна повідомила, що у 2016-2017 
навчальному році будуть проходити атестацію такі педпрацівники: 
 

Крамаренко Олександр Миколайович, вчитель фізичної культури та Захисту 
Вітчизни – на присвоєння кваліфікації «спеціаліст ІІ 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 2016 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Атестувати зазначеного педагогічного працівника відповідно до 
поданої заяви.  

2. Педпрацівнику, що атестуються, до березня 2017 року підготувати 
творчий звіт.  
 
 
5. СЛУХАЛИ:  
 

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який ознайомив присутніх з 
наказом відділу освіти від 01.09.2016 № 282-ОД «Про проведення І етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 
навчальному році» та методичними рекомендаціями до проведення ІІ етапу 
олімпіад. Андрій Петрович зазначив, що у 2016-2016 н.р. шкільні олімпіади 
пройдуть з таких предметів: - математики – 6-11 кл.; - української мови і 
літератури, хімії, фізики – 7-11 кл.; - історії, інформатики, інформаційні 
технології, іноземних мов, біології, географії, трудового навчання – 8 -11 кл.; - 
правознавства, економіки, російської мови і літератури – 9-11 кл. - екології, 
астрономії -10-11 кл. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 



Левченко О.В. – директор школи, яка вказала на недостатній рівень роботи 
зі здібними та обдарованими учнями. Виступаюча додала, що підготовку учнів-
переможців І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад для участі в ІІ 
(районному) етапі слід провести на належному рівні та приділяти більше уваги на 
проведення практичної підготовки учнів. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

Зобов’язати всіх вчителів-предметників забезпечити якісну підготовку 
обдарованих та здібних учнів до І та ІІ етапів учнівських предметних олімпіад. 
Особисто супроводжувати учнів. 
 

6. СЛУХАЛИ:  
 

Кобця А.П. – заступника директора з НВР, який наголосив, що з вересня 2013 

року впроваджується Державний стандарт базової й старшої шкільної освіти, 

затверджений у листопаді 2011 року. Виступаючий акцентував увагу присутніх на 

позитивних ознаках Держстандарту, його меті, завданнях та основних етапах 

реалізації у навчальному закладі. Він зауважив, що реалізація Стандарту потребує 

змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-

педагогічної роботи в сучасній школі. 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Враховувати психолого-педагогічні та вікові особливості школярів.  

2. Ознайомитися з особливостями змісту та методикою викладання предметів 

за новими програмами.  

3. Забезпечити поступальний рівномірно висхідний характер навчально-

виховного процесу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

школярів.  

4. Постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в 

роботі та обміну досвідом 
 
 

7. 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 

 


