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План роботи методиста на 2017-2018н.р.
п/п
Зміст роботи
1 Надати допомогу у складанні й затвердженні планів роботи
методичних комісій;
плануванні діяльності методичних комісій, спрямуванні її на
підвищення ефективності праці, реалізацію творчого підходу в
організації роботи педагогів й учнів, у виборі методів, засобів та
способів навчання.
2 Ознайомити педагогічних працівників ліцею з новими
нормативними документами Міністерстваосвіти і науки України.
3 Провести методичну нараду з головами МК «Тематика
педагогічних читань року».
4 Організація роботи викладачів з питань самоосвіти (бесіда
«Шляхи, форми і методи самоосвіти»).
5 Ознайомити з науково-методичною літературою з проблем
навчання і виховання; визначити коло питань, з якими необхідно
ознайомити педагогічний колектив; підготовити необхідні
рекомендації.
1. Організувати наставництво досвідчених педагогів над молодими
викладами.
2. Провести семінар-практикум «Практична
спрямованістьвикладання, як елемент розвитку пізнавальних
інтересів учнів».
3. Оформити в методичному кабінеті нові матеріали до
інформаційного стенду «Методичні рекомендації щодо
використання проектних технологій у виховній та методичній
діяльності».
4. Провести семінар «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках
теоретичного та виробничого навчання».
5. Провести інструктивно-педагогічну нараду з викладачами з
питань:
 методики проведення першого уроку;
 вимоги до ведення навчальної документації;
 вивчення навчальних програм та пояснювальних записок ;
 дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів.
6. Провести діагностику професійної підготовки педагогів,
вивчення їх педагогічних проблем.

Дата
виконання
серпень

вересень

Підготувати проведення ліцейних олімпіад із загальноосвітніх
дисциплін.
2.
Провести індивідуальні консультації для вчителів «Вибір
методів навчання».
3. Розпочати цикл бесід за темою: «Сучасний педагог. Який він?».
Бесіда 1. «Педагогічна етика».
4. Організувати роботу психолого-педагогічного семінару
«Сутність і характеристика процесу навчання».
5.
Провести засідання семінару-практикуму для наставників і
молодих учителів з питань:
 форми і методи впровадження досягнень психолого-педагогічної
науки у практичну діяльність молодого педагога;
 шляхи оптимізації педагогічного керівництва роботою
педагога-початківця.
1.

6.
7.

Випуск методичного вісника для педагогів ліцею «Панорама
методичних ідей»
Узяти участь у проведенні педагогічної ради

Провести чергові засідання предметних методичних комісій.
Провести інструктивно-методичну нараду для педагогів, що
атестуються.
3. Провести моніторинг результативності використання
інтерактивних технологій у навчальному процесі.
4.
Провести семінар-практикум «Впровадження інноваційних
технологій на уроках загальноосвітніх дисциплін».
5. Провести засідання методичної ради з питань:
 - удосконалення навчально-виховного процесу на основі
сучасних технологій;
 - організація методичної роботи з викладачами, які відчувають
труднощі в організації навчально-виробничого процесу.
-про підготовку учнів до участі в предметнихолімпіадах.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

жовтень

Робота постійнодіючого психолого-педагогічного семінару
«Сходження до особистості».
Ознайомленняпе дагогічного колективу з нормативними
документами Міністерстваосвіти і науки України.
Провести інструктивно-методичну нараду керівників
методичних комісій.
Провести заняття школи молодого педагога.
Здійснити підготовку до чергового засідання педагогічної ради
ліцею.

листопад

грудень

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Провести експертизу науково-методичної та інформаційної бази
ліцею, необхідної для підвищення рівня педагогічної
майстерності:
 науково-методична література, спеціальні педагогічні
видання;
 банк данихпронові педагогічні технології, педагогічний
досвід.
Провести педагогічні читання на тему «Психолого-педагогічні
причини неуспішності учнів та способи їх подолання»
Запровадити оформлення кожним учителем картки
педагогічного досвіду.
Організувати випуск наступного номера методичного бюлетеня.
Організувати роботу творчої майстерності «Майстер-клас»
(тема:«Використання на уроках природничо-математичного
циклу вправ для розвитку логічного мислення учнів»).

січень

Провести тиждень ініціативи та творчості молодих педагогів
«Перша сходинка до педагогічного олімпу».
Визначити умови оптимізації індивідуального підходу під час
роботи з невстигаючими учнями.
Провести психолого-педагогічний лекторій для викладачів
«Оцінка педагогічної діяльності очима психолога».
Підготувати і видати методичний бюлетень «Зміст і форми
роботи педагога - наставника».
Провести семінар-практикум «Використання інтерактивних
методик під час викладання предметів загальноосвітнього та
професійного напрямку».
Визначити професійний рівень компетентності педагогів, що
атестуються.
Узяти участь у підготовці та проведенні педагогічної ради.

лютий

Ознайомити педагогів ліцею з нормативними документами
Міністерства освіти і науки України.
Провести фестиваль педагогічної майстерності «Творчі звіти
педагогів, що атестуються».
Організування проведення засідань методичних комісій.
Провести аукціон педагогічних ідей з питань розвиткутворчої
особистості учнів.
Продовжити випуск чергового методичного бюлетеня.

березень

4.

Провести порівняльний аналіз навчальної успішності учнів в
групах І,ІІ курсів.
Поповнювати банк педагогічного досвіду педагогів «Педагогічні
надбання» (про використання інноваційних технологій у
практичній діяльності викладачів).
Організація майстер-класу «Методика розв’язування
олімпіадних задач із фізики і хімії».
Провести психологічний семінар «Як розвивати інтелект учнів».

5.

Продовжити цикл бесід «Сучасний педагог. Який він?»

1.

Підвести підсумки вивчення стану навчально-методичного
забезпечення кабінетів,майстерень.
Провести підсумкову конференцію з виставкою результатів
педагогічної роботи над методичною проблемою ліцею.
Ознайомлення педагогів з нормативними документами
Міністерства освіти і науки України.
Підвести підсумки моніторингу визначення ефективності роботи
навчальних груп.
Підготувати випуск чергового методичного бюлетеня.
Провести методичний семінар «Якість роботи педагога –
успішність учнів.»

травень

Провести експертну оцінку науко-методичної роботи за рік.
На нараді з головами методичних комісій підвести підсумки
методичної роботи за рік, підсумки роботи з молодими
педагогами.
Підвести підсумки роботи з вивчення, узагальнення і
впровадження передового педагогічного досвіду.
Здійснити аналіз досягнень учнів за підсумками ДПА (ІІ, ІІІ
курс), ПА та ДКА.

червень

1.
2.

3.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.

квітень

