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1 Анал|з методично| роботи за минулий
навчальний р1к. 3авдання методиино|
олуясби центру (методинно? ради,
методичних ком|с|й' творчих груп) на
202212023навчальний р1к. [{огодження
план1в роботи

Бересень 3аступник директора
Ё&1Р (авонка }1.1.,

методист \:[орозова [ .\4.
методист (утковин Ф.й

2. |[ро продов}кення роботи над €дино}о
науково -методичното темото
<Формування осв1тн1х профес|йних
компетентностей улн|в через

упровад)кення 1нновац|йних технолог1й>

Бересень 3аступник директора з

Ё\4Р €авонка -|{.1.,

методист йорозова [ .}1.

методист (утковив Ф.\4

-
-) Бизначення зм|сту, форм | метод|в

п1двищення квал|ф|кац1| педагог1в у
20221202з навчальному роц1.

Бересень 3аступник директора з

ЁйР €авочка -[['1.

4 |{ро забезпечення компонент1в

функц|онування внутр1тшньо|
системи 1-{ентру

Бересень 3аступник директора з

ЁБР Ё|ясн|к @.€.

5 |1ро орган|зац1то наставництва в робот! з
мол0дими викладачами та викладачами-
потатк1вцями

Бересень 3аст1ттник директора з

Ё]\:1Р €авонка -}1.1',

методист 1{орозова [ .[4.
методист 1(утковин Ф.Р1

6 Розгляд та затвердження граф1к|в
проведення, тематики в1дкритих урок1в та
декади педагог|чно| майстерност|

Бересень 3аступник директора з

[1]\:1Р €авонка "|{.1.,

методист 1м1орозова [ .\:[.
методист 1{утковин Ф.\4

7 |{ро основн| вектори сп1впрац|
методичних ком|с1й та соц1атьних
партнер1в

.]1истопад 3аступник директора з

ЁБР Ё|ясн|к Ф.€.,
голови методичних
ком1с|й

8 [[ро заходи щодо п|дготовки
злобуван1в осв1ти до зовн1тпнього
незалежного оц1нтовання, [|1А,
дкА

-|{истопад 3аотупник директора
[{йР €авонка -[{.1.,

заступник директора
ЁБР Ё|ясн|к Ф.€.



9 €амост1йна робота як складова
профес|йно| п|дготовки здобувач|в
осв1ти: орган|зац1я' методичне
забезпечення, форми контрол}о

"|{истопад 3аступник лиректора з
нмР €авонка -[{.1.,

методист йорозова [.й.
методист (утковин Ф.&1

10 11Р[, 3ах0ди щодо г{1дготовки улн|в для
уласт1: 1 1 етапах Бсеукра|ноьких
унн|вських ол1мп{ад з базових дисципл|н;
11 етапу }11жнародного конк}рсу з
укра!нсько| мови |м. [{етра {цика; 11

етапу Бсеукра|нського конкурсу
унн1всько| творност| у ном|нац|ях
к"|{1тература>, к1стор!я }кра|ни та
державотворення); 1 -11етап1в
Бсеукра!нських улн|вських ол1мп1ад з|
спец1альних дисципл1н

.]1истопад голови методичних ком1с||

11 11Р(-' 3{и!с',1' ',га сучасн1 п1дходи щодо
орган|зац1| роботи тпк1л:
- творч0 прац}о}очих педагог|нних
прац|вник|в у 202212023 н'р;
- молодого педагога

-|{истопад 3аступник директора з
нмР €авочка -[[.1.,

методист йорозова г.м.,
методист 1{утковин Ф.\{.

!2 !|Р9 1€1у!.11ику м9,1.одичних напрацтовань
педагог|нних прац{вник|в.
}часть у \41жнародн1й виставц1 <€унасн!
заклади осв|ти>

"|[истопад [олови методичних
(циклових) ком|с!й

1з .{ 1Р(-, 9а1\400ц1н1овання осв1тн1х
| управл1нських процес1в в|дпов|дно до
критер||в за певними напрямами осв1тньо;
д|яльност1

"|[истопад 3аступник директора з
нмР €авонка ['1.,
заступник директора з
ЁБР Ё|жн|к Ф.€.,
методист йорозова [ .\4.
методист (утковин

14 |1у9 5с1^0ди щ0до п1двищення якоот1
знань унн|в за п|дсумками 1семестру
202212023 н' р.
[{ро стан 1н6ор@
методичними ком1с1ями оайту 1]ентру як
ефективного засобу .'"'р."""
позитивного 1м1дэку закла пу осп{тт.т

€1чень [олови методичних
ком1с|й

15 €1чень 
] [олови методичних
] ком1с1й

1б т111Р\., б11к0нання заход1в щодо проведення
дпА, зно 202з та {(А

€|чень 3аступник директора з
нмР €авочка.|{.1.,
застуг1ник директора з
ББР Ё}кн|к Ф.€.'
методист йорозова г.м.,
методист 1(утковин Ф.\4.\7 ,.1Р\, би5начсння г{р1оритетних напрям!в

удосконалення осв1тн1х 1 1ттравлйських
процес1в 3а п1дсумками роботи у 1
семестр| 20221202з навча_г|ьного року

€|чень 3аступник директ0ра з
нмР €авонка -[{.1.,

заступник директора з
ЁБР Ё|:кн1к Ф.€.,
заступник директора з
Ё{БихР Бровко о.м.,



,,18 ||ро п1дготовку проведення декади
педагог|нно| творност1 <Формування
осв|тн|х профес1йних компетентностй
унн|в 1шляхом упровад)кення
|нновац|йних технолог1й>

€|чень 3аступник директора з
Ё\:1Р €авонка {.1.,
методист \4орозова г.м.,
методист 1{утковин Ф.й.

19. |{ро реал|зац|то |ндив1дуально? осв1тньо|
трасктор|| як безперервний саморозвиток
особистост| самого педагога 1 його вплив
на розвиток особистоот| учня (за
насл|дкапли атестац1| педагог1тних
прац|вник1в)

Березень 3аступник директора з
Ё\:1Р €авонка }1.1.,

методиот йорозова г.м.,
методист (утковин Ф.\4.

20. |1ро стан роботи з1 зд|бними та
обдарованими учнями (зв1ти гол1в
методичних ком|с1й)

Березень [олови методичних
(т]иклових) ком1с|й

21 |1ро стан п|дготовки до проведення

дпА, 3ЁФ, державно] кват1ф|каш|йно|
атестац1|

Березень 3аступник директора з
ЁБР Ё1экн1к Ф.€.,
3аступник директора з
ЁР1Р €авонка !.1.,
методист йорозова г.м.,
методист 1{утковин Ф.\4.

22 [[ро реа'тт|зац1то заход|в щодо вивчення та

упровад}кення досв1ду роботи
педагог1нних прац|вник|в

Березень 3аступник директора з

Ё\{Р €авонка }{.1.,

методиот йорозова г.м.,
методиот |(утковин Ф.}1.

2з |{ро програмне забезпечення викладання
предмет|в у реясим| дистанц|йного
навчат{ня)

Березень [олови методичних
(шиклових) ком1с!й

24 [[ро реат|зац|то заход1в з нац1онально_
патр1отииного виховання

Березень 3аступник директора з

ЁБихР Бровко Ф.м.

26 |{ро виконання плану навчш1ьно-
методично| роботи за п|дсумками
2022 | 202з навча_т|ьного року

1равень 3аступник директора з

Ё1!1Р €авонка [.1.,
методист 1м1орозова г.м.,
методист 1(утковин Ф. }м1.

27 [{ро нов1 п|дходи щодо орган|зац1| та
проведення зас|дань методичними
ком!с1ями
(з доов1ду роботи)

1равень [олови методичних
ком1с1й

28 [1ро схвалення методичних напрацтовань |равень 3аступник директ0ра з

РБР Ё|хсн|к Ф.€.,
заступник директора з
нмР €авонка -|[.1.,

методист йорозова г.м.,
методист (утковин Ф.й.

29 |1ро осв1тн| програми з п|дготовки
квал1ф|кованих роб1тник|в

?равень заступник директора з

Ё{БР Ё1жн|к Ф.€.



з0
1равень 3аступник ;фа;фа з

нмР €авочка.|{.1.,
методист },:[орозова г.м.'
ц9]одист (1тковин Ф.й.

3аст1ттник директора з ЁйР (:|
|д1я €АБФ9

йетодист
[анна моРозовА
Фксана куткович


