
Методична рада 

План роботи 

І засідання (вересень) 

 

1. 

 

Аналіз методичної роботи за 2011-2012 н.р., планування роботи 

методичної служби на новий навчальний рік на основі результатів 

діагностики рівня професійної компетентності педагогів. 

  Кідалова Н.О., завідуюча методичним 

кабінетом 

 

2. Затвердження планів роботи структурних підрозділів методичної роботи. 

  Кідалова Н.О., члени методичної ради 

 

3. Огляд нормативних документів щодо організованого початку нового 

навчального року. 

  Савченко І.М., методист управління 

освіти 

 

4. Використання арт-терапії у навчально-виховному процесі. 

  Титаренко О.І., психолог ЦТП та ПОМ 

 

5. Використання інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі Г№ 5. 

  Дюжаєва Т.К., методист управління 

освіти 

 

ІІ засідання (листопад) 

 

1. 

 

Аспекти виховної діяльності класного керівника сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу (з досвіду роботи творчої групи 

заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів). 

  Саєнко Л.М., заступник директора з 

виховної роботи Г № 5 

2. Про атестацію працівників навчальних закладів міста на присвоєння 

педагогічних звань «старший учитель», «учитель-методист», «старший 

вихователь», «вихователь-методист». 

  Захарова О.Д., Кривонос А.С., 

методисти управління освіти 

   

3. Система роботи опорного дошкільного закладу № 48 «Ведмедик» з 

проблеми фізичного розвитку дошкільників. 

  Матвієнко В.І., вихователь-методист 



ДНЗ № 48. 

 

ІІІ засідання (лютий) 

 

1. 

 

Взаємодія спеціалістів соціально – психологічної служби в ЗОШ № 1,13. 

  Коваль О.Я., психолог методичного 

кабінету 

2. Діяльність адміністрацій дошкільних навчальних закладів № 9,30,44,99 

щодо підвищення якості освіти 

  Кривонос А.С., методист управління 

освіти 

3. Упровадження інформаційних технологій в освітній процес початкової 

школи (з досвіду роботи ШППД вчителів початкових класів). 

  Чеберко О.А., вчитель початкових 

класів НВК № 16 

 

ІV засідання (квітень) 

 

1. 

 

Методична робота як складова управління розвитком компетентності 

суб’єктів навчально-виховного процесу в закладах нового типу – 

гімназіях № 5,9,19. 

  Кідалова Н.О., завідуюча методичним 

кабінетом 

2. Інноваційні підходи до проведення засідань методичних заходів 

  Кривонос А.С., методист управління 

освіти 

3. Реалізація проекту «ProfУСПІХ: стратегія професійного 

самовизначення» 

 Кідалова Н.О., завідуюча методичним 

кабінетом, Титаренко О.І., практичний психолог ЦТПтаПОМ 

4. Розгляд та затвердження програм факультативів та гуртків на 2013-2014 

навчальний рік. 

  Члени методичної ради 

 

 

 

 

 



Склад  методичної ради 

на 2012-2013 навчальний рік 

 
1. Кідалова Н.О. – голова ради, завідуюча методичним кабінетом  

2. Тюріна О.В. – секретар, заступник директора ЗОШ №7 

3. Захарова О.Д. – методист управління освіти 

4. Кривонос А.С. – методист управління освіти 

5. Ніколенко І.М. – методист управління освіти 

6. Титаренко О.І. – практичний психолог ЦТП та ПОМ 

7. Бєляєва О.І. – заступник директора Г №5 

8. Ляшок Л.В. – заступник директора ЗОШ №4 

9. Ковбаса А.М. – вчитель НВК №16 

10.  Івахно Л.Д. – вихователь-методист ДНЗ №39 

11.  Прийма Н.В.  – вихователь-методист ДНЗ №14 

12.  Корнєва М.С. – вихователь-методист ДНЗ №44 

13.  Єгорова І.О. – вихователь-методист ДНЗ №8 

14.  Глушак Т.С. – вихователь-методист ДНЗ №30 

 

 
 


