
 

План 

вивчення стану викладання предметів державного компонента 

у 2020-2021 н.р. 

Предмети, які винесено для вивчення: 

• українська мова та література 

• хімія 

• малюнок і живопис, художня культура  

• мистецтво  
 

№ Що треба зробити Коли треба 

зробити 

Хто за це відповідає 

1 Провести нараду з головами МО, завідувачами кафедр з питань 

уточнення параметрів контролю, (під час взаємовідвідування уроків), 
видів контрольних робіт як одного із засобів перевірки досягнення 

певних показників якості праці вчителя. 

Жовтень 

2020 

Заступник     

 директора    

 з        

НМР 

2 Провести нараду з учителями-предметниками, ознайомити з планом 
вивчення стану викладання предметів, визначення головних 

причинних факторів, від яких саме залежить результат. 

Жовтень 2020 Керівники предметних 

циклових комісій 

3 Провести співбесіди з учителями-предметниками з метою уточнення 

дій, надання адресної методичної допомоги. 

Листопад-
грудень 2020 

Відповідальні члени 

адміністрації, керівники 
предметних циклових 

комісій 

4 Вивчення документації вчителя-предметника Листопад - 
грудень 2020 

Відповідальні члени 
адміністрації, керівники 

ПЦК 

5 Скласти план-схему само - та аналізу уроку, позаурочного заходу Січень 2021  

6 Провести семінар з питань проведення само - та аналізу уроку, 

позаурочного заходу. 

Січень 2021  

7 Скласти графік відвідування уроків, позаурочних заходів Січень 2021 Відповідальні члени 
адміністрації, керівники 

ПЦК 

8 Організувати взаємовідвідування уроків Лютий - 

квітень 2021 

Керівники предметних 

циклових комісій 

9 Скласти графік контрольних робіт Лютий 2021  

10 Скласти графік анкетування учнів, батьків, учителів Лютий 2021  

11 Здійснити аналіз анкет, співбесіду з учителями-предметниками за 

результатами анкетування 

Березень - 

квітень 2021 

 

12 Перевірити тексти контрольних робіт на відповідність державній 

програмі, основним вимогам до рівня навчальних досягнень учнів з 

предмета 

Лютий - 

березень 2021 

Керівники предметних  

циклових комісій 

13 Перевірити виконання навчальних програм, стан ведення шкільної 

документації, робочих зошитів, зошитів для контрольних, 

практичних робіт 

Березень – 

квітень 2021 

Керівники предметних з   

циклових комісій 

14 Здійснити порівняльний аналіз результатів робіт за І семестр та 

контрольних робіт з метою надання методичної допомоги, 

узагальнення передового педагогічного досвіду. 

Березень, 

квітень, 

травень 2021 

Керівники предметних ,    

циклових комісій 

15 Здійснити порівняльний аналіз результативності участі ліцеїстів в 

предметних олімпіадах, конкурсах. 

Березень, 

травень 2021 

 

Керівники предметних 

циклових комісій 

16 Провести співбесіди з учителями-предметниками за результатами 
зробленої роботи з метою надання методичної допомоги, 

узагальнення передового педагогічного досвіду. 

Травень 2021 Керівники предметних    

циклових комісій 

17 Підготувати проекти довідок, наказів про стан викладання предметів 

державного компонента в ліцеї протягом-2016-2021 р. 

Травень 2021 Члени робочої групи 

18 Обговорити результати стану вивчення викладання предметів 

державного компонента на розширеній нараді в присутності 

директорів 

 
Травень 2021 

Члени робочої групи 

 



 


