
Орієнтовна тематика засідань 

методичної ради закладу загальної середньої освіти 

 

Зміст 

Можлива 

форма 

проведення 

Потенційний 

спікер 
Очікувані результати 

СЕРПЕНЬ 

Обговорення плану роботи закладу 

освіти на навчальний рік 

(в т.ч. системи методичної роботи, 

школи молодого вчителя, 

взаємовідвідування тощо) 

Мозковий 

штурм, 

Коучинг, 

Круглий стіл, 

Воркшоп 

ЗДНВР 

Пропозиції до плану роботи в 

напрямку методичної роботи 

закладу 

Організація діяльності закладу освіти 

в умовах дистанційного навчання 

Круглий стіл, 

Q&А – сесія, 

Коло ідей 

Директор, 

ЗДНВР, 

Вчитель 

інформатики 

Перелік електронних 

платформ обліку успішності, 

онлайн-платформ для 

навчальної діяльності 

Імплементація нового професійного 

стандарту за вчительськими 

професіями 

Флешбекінг, 

Педагогічна 

майстерня 

ЗДНВР 

Дорожня карта щодо 

імплементації документу  

Організація та здійснення 

формувального оцінювання 

Міні-лекція, 

Методичний 

трекер 

ЗДНВР 

Закріплення умінь педагогів 

щодо розробки способів 

формувального оцінювання 

ЖОВТЕНЬ (кінець вересня) 

Аналіз результативності здобувачів 

освіти під час зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Обмін 

досвідом, 

Майстер-клас 

ЗДНВР, 

Вчителі 

предметів 

ЗНО 

Дорожня карта щодо 

покращення результатів ЗНО 

Організація та проведення шкільного 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

Практикум, 

Засідання 

ЗДНВР, 

Вчителі 

предметів з 

базових 

дисциплін 

Дорожня карта щодо 

проведення олімпіад, 

затвердження завдань І етапу 

Здійснення самоаналізу професійних 

компетентностей педагогічними 

працівниками з метою визначення 

траєкторії професійного розвитку 

Практичне 

заняття, 

Майндмепінг, 

Методична 

студія 

ЗДНВР, 

Вчителі 

Індивідуальні плани 

професійного розвитку 

ГРУДЕНЬ (листопад) 

Розгляд пропозицій педагогічних 

працівників щодо форм та змісту 

формальної, неформальної та 

інформальної освіти 

Засідання 
ЗДНВР, 

Вчителі 

Пропозиції до плану 

підвищення кваліфікації на 

календарний рік 

Моніторинг успішності здобувачів 

освіти за І семестр навчального року 

Проблемний 

стіл, 

Мозковий 

штурм 

ЗДНВР, 

Вчителі 

План підвищення якості знань 

здобувачів освіти 

Принципи дотримання академічної 

доброчесності учасниками 

освітнього процесу 

Інтерактивна 

міні-лекція, 

Кейс-метод, 

Презентація 

ЗДНВР, 

Вчителі 

Закріплення умінь педагогів 

щодо дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Формування позитивного 

мікроклімату в класних колективах. 

Профілактика булінгу 

Тренінг, 

Вправи з 

елементами 

тренінгу 

Практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

Профілактика явищ булінгу, 

формування позитивного 

мікроклімату 



ЛЮТИЙ 

Розгляд результатів підвищення 

кваліфікації педагогічними 

працівниками шляхом неформальної 

та інформальної освіти 

Педагогічна 

майстерня, 

Презентація, 

Методична 

панорама 

ЗДНВР, 

Вчителі 

Схвалення результатів 

підвищення кваліфікації, 

надання рекомендацій 

Презентація педагогічної діяльності 

вчителів, що підлягають атестації в 

поточному навчальному році 

Презентація, 

Методична 

панорама 

ЗДНВР, 

Вчителі, що 

підлягають 

атестації 

Висновки щодо педагогічної 

та методичної діяльності 

вчителів 

Стан організації інклюзивного 

навчання в закладі освіти. Діяльність 

команди супроводу (за потреби) 

Засідання, 

Кейс-метод 

ЗДНВР, 

Асистенти 

вчителів, 

Фахівці ІРЦ 

Рекомендації щодо 

організація діяльності 

команди супроводу 

Формування позитивного іміджу 

закладу освіти шляхом 

систематичного оновлення сайту 

Коло ідей, 

Віртуальна 

екскурсія 

Директор, 

ЗДНВР, 

Вчитель 

інформатики 

Оновлення сайту закладу 

КВІТЕНЬ (початок травня) 

Організація та проведення ДПА 

Засідання, 

Презентація, 

Круглий стіл 

Директор, 

ЗДНВР, 

вчителі 

предметів 

ДПА 

Дорожня карта з проведення 

ДПА, графік, схвалення 

завдань 

Медіакомпетентність як результат 

медіаграмотності сучасного педагога 

Презентація, 

Міні-лекція 

ЗДНВР, 

Вчителі 

Вдосконалення професійних 

компетентностей в напрямку 

медіаграмотності 

Особливості нового державного 

стандарту базової загальної середньої 

освіти 

Засідання, 

Круглий стіл 

ЗДНВР, 

Вчителі 5-9 

класів  

Дорожня карта імплементації 

нового стандарту в освітній 

процес закладу 

Стан реалізації Програми 

національно-патріотичного 

виховання 

Презентація, 

Круглий стіл 

ЗДВР,  

Класні 

керівники, 

Вчитель 

«Захисту 

України» 

Адаптування системи 

виховної роботи закладу 

відповідно до нової Програми 

НПВ 

ЧЕРВЕНЬ 

Підсумки діяльності фахових 

спільнот педагогічних працівників, 

методичної роботи закладу освіти у 

навчальному році 

Круглий стіл 

Директор, 

заступники, 

вчителі 

Аналіз роботи, формування 

звіту, формування пропозицій 

до плану роботи на наступний 

навчальний рік 

 

• В разі надходження нової нормативно-правової бази – її доцільно розглянути 

(опрацювати) на засіданнях методичної ради  



ГЛОСАРІЙ ФОРМ РОБОТИ 

Воркшоп Форма навчального заходу, на якому учасники отримують знання самостійно 

Вправи з 

елементами 

тренінгу 

Використання під час навчально-методичної роботи елементів тренінгової 

роботи 

Інтерактивна 

міні-лекція 

Це невелике інформаційне повідомлення тренера на конкретно поставлену 

тему із періодичною зміною виступаючих (тренерів) 

Кейс-метод 
Суть методу – використання конкретних випадків, ситуацій, історій, тексти 

яких називаються кейсом, для спільного аналізу, обговорення і вироблення 

рішень 

Коло ідей 

Метод дозволяє швидко активізувати всіх учасників, підвищити інтерес до 

обговорюваної проблеми. Це вправа, в якій кожен має можливість сказати 

щось швидко, по черзі відповідаючи на запитання чи висловлюючи свою 

думку або позицію. Кола корисні для швидкого моніторингу того, як група 

чи кожна людина окремо опанувала поданий матеріал 

Коучинг 
Метод сучасного консультування, що сприяє ефективному досягненню 

клієнтом поставленої мети, що виявляється в конкретних результатах 

Круглий стіл 
Форма публічного обговорення чи висвітлення якихось питань, коли 

учасники висловлюються у визначеному порядку; нарада, обговорення 

проблем з рівними правами учасників 

Майндмепінг 

Спосіб організації процесу творчого мислення за допомогою схем, 

побудованих за певними правилами. це унікальна технологія роботи з 

інформацією , спосіб зображення процесу загального системного мислення 

за допомогою схем 

Майстер-клас 
Сприяє вивченню і впровадженню в практику інноваційних технологій, 

поширенню ефективного прогресивного педагогічного досвіду 

Методична 

панорама 

Колективно-групова форма роботи, що передбачає ознайомлення з досвідом 

педагогічної діяльності групи педагогів, який має спільне тематичне 

спрямування 

Методична студія 
Форма організації навчально- та науково-методичної діяльності, яка 

передбачає навчально-практичну та консультативну форми діяльності 

Методичний 

трекер 

Форма роботи, яка дозволяє опрацювати педагогічні досягнення та 

сформувати подальший напрямок їх застосування 

Міні-лекція 

Дієвий спосіб забезпечення інформацією за короткий проміжок часу. 

Чергуються з груповою дискусією і показами візуального матеріалу; 

супроводжені такими допоміжними засобами, як проекції. Мета міні-лекції: 

передача знань. 

Мозковий штурм 
Вирішення наукової чи навчальної проблеми засобом об'єднання творчих 

думок вчителів, створення «колективного мозку» 

Обмін досвідом 

Має на меті популяризацію і розповсюдження ефективної педагогічної 

практики, створення психолого-педагогічних стимулів для розвитку творчої 

діяльності вчителів, збагачення систем педагогічної діяльності 

нестандартними підходами 

Педагогічна 

майстерня 

Підвищує ефективність науково-методичної роботи педагогів, посилюють 

прагнення розвивати і застосовувати свій творчий потенціал, включатися в 

пошуки найефективніших шляхів реалізації завдань педагогічної діяльності 

Практикум 
Проводиться з педагогами для вивчення, обговорення та вирішення певної 

проблеми чи конкретної ситуації 

Практичне 

заняття 

Вид навчального заняття, під час якого науково-педагогічний (педагогічний) 

працівник організовує засвоєння слухачами теоретичних положень 

навчальної дисципліни шляхом виконання спеціально сформульованих 

завдань та сприяє формуванню у них вмінь і навичок практичного 

застосування цих теоретичних положень 



Презентація 

Проводиться з метою створення цілісного, теоретично обґрунтованого 

погляду на певне явище, презентації спрямовані на надання нових 

результатів, нової інформації з конкретного, досить вузького, практичного 

аспекту теми, яка є предметом навчання 

Проблемний стіл 
Проводиться з метою розширення і поглиблення знань вчителів з 

розглядуваної проблеми, включення їх у дискусію 

Тімбілдінг Система дій для створення та підвищення ефективності роботи команди 

Тренінг 
Процес зміни ставлення, знання чи поведінкових навичок того, хто 

навчається, через набуття навчального досвіду, щоб досягти ефективного 

виконання в одному виді діяльності або в певній галузі 

Флешбекінг 
Форма роботи, яка полягає у порівнянні минулих тенденцій та сучасних 

трендів та пошуку їх оптимального поєднання 

Q&A-сесія 
Навчально-методична форма роботи, що організовується у форматі «Питання 

– відповідь» 

 


