
План  

роботи науково-методичної ради на 2020-2021 навчальний рік 

 

№ п/п Зміст роботи  Відповідальний 

Вересень 

1.  Про затвердження планів роботи, визначення проблем, 

над якими працюють викладачі предметних кафедр 

ліцею 

Сінєгіна С.М. 

2.  Про затвердження плану роботи наукового товариства 

«Пошук» 

Юша Н.Л. 

3.  Про організацію ліцейського туру олімпіад з базових  

дисциплін 

Юша Н.Л. 

4.  Затвердження плану науково-дослідницької роботи 

педагогічного колективу ліцею над проблемою 

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної 

особистості в освітньому просторі ліцею», в контексті 

нової науково-методичної проблеми області 

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної 

особистості в освітньому просторі Нової української 

школи» (І– концептуально-діагностичний     етап 

реалізації проблеми) 

Сінєгіна С.М. 

5.  Організація та проведення  круглого столу 

«Врахування індивідуально-психологічних 

особливостей учнів у навчально-виховному процесі»  

Богомолов В.М. 

Жовтень 

1.  Затвердження плану підготовки педагогічної ради 

«Дистанційне навчання» 

Сінєгіна С.М. 

2.  Про підготовку та проведення методичного семінару 

«МАН. Зміни. Організація науково-дослідницької 

діяльності в ліцеї» 

Сінєгіна С.М. 

3.  Про організацію роботи Школи молодого вчителя Семенко О.М. 

4.  Зайнятість учнів у різноманітних позаурочних 

об’єднаннях відповідно їх інтересам  

Хіміч О.П. 

ЛИСТОПАД 

1.  Про проведення Тижня  науки  Юша Н.Л. 

2.  Інформація від предметної циклової комісії 

природничих наук  

Левченко Н.М. 

3.  Аналіз результатів ліцейського туру предметних 

олімпіад. Підготовка до участі в районних, міських 

олімпіадах. 

Юша Н.Л. 

4.  Про проведення моніторингових досліджень якості 

знань учнів 

 

Гончарова Л.М. 

5.  Затвердження плану підготовки до педагогічної ради 

«Форми виховної роботи в умовах адаптивного 

карантину» 

Хіміч О.П. 



6.  Про підготовку та проведення психолого-методичного 

семінару  «Розвиток ключових компетентностей 

учнів» 

Богомолов В.М. 

Сінєгіна С.М. 

ГРУДЕНЬ 

1.  Інформація від предметної циклової комісії фізико-

математичних наук  

Балабаєва Л.В. 

2.  Про аналіз результатів участі ліцеїстів в районному та 

міському турах олімпіад з базових дисциплін. 

Підготовка до участі в обласних олімпіадах. 

Юша Н.Л. 

3.  Про стан науково-пошукової роботи ліцеїстів Юша Н.Л. 

4.  Затвердження плану підготовки та проведення 

обласного конкурсу учнівської молоді «КОЛІЯ» 

Сінєгіна С.М. 

СІЧЕНЬ 

1.  Затвердження плану підготовки педагогічної ради  

«Підготовка до ЗНО, ДПА». Моніторинг рівня 

готовності випускника ліцею до вступу та навчання у 

вищих навчальних закладах 

Гончарова Л.М. 

2.  Про стан роботи над виховними програмами Хіміч О.П. 

3.  Про проведення методичного тижня  (відкриті уроки 

та виховні заходи педагогів, що атестуються) 

Балабаєва Л.В. 

Левченко Н.М., 

Турукало Т.Б.  

4.  Про участь учнів в обласних олімпіадах Сінєгіна С.М. 

 

5.  Організація передзахисту науково-дослідницьких 

робіт. Психологічна готовність до захисту робіт.  

Сінєгіна С.М., 

Богомолов В.М. 

наукові керівники 

ЛЮТИЙ 

1.  Інформація від предметної циклової комісії суспільно-

гуманітарних наук 

Турукало Т.Б. 

2.  Про участь у конкурсах-захистах науково-

дослідницьких робіт при ДВ МАН 

Сінєгіна С.М. 

3.  Про стан ведення спільної роботи з вищіми 

навчальними закладами 

Гончарова Л.М. 

4.  Про участь учнів в обласних олімпіадах Сінєгіна С.М 

5.  Про проведення конкурсу «Ліцеїст року» Семенко О.М. 

6.  Про підготовку до проведення Конкурсу педагогічної 

майстерності серед молодих вчителів 

Семенко О.М. 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  Аналіз участі ліцеїстів в обласному турі олімпіад з 

базових дисциплін 

Сінєгіна С.М 

Юша Н.Л. 

2.  Аналіз результатів участі ліцеїстів в науково-

дослідницькій діяльності 

Юша Н.Л. 

Сінєгіна С.М 

3.  Про проведення обласного конкурсу учнівської молоді 

«КОЛІЯ» 

Сінєгіна С.М. 

4.  Про проведення конкурсу «Ліцеїст року» Хіміч О.П. 



5.  Формування робочої групи для розробки плана роботи 

ліцею на 2021-2022 н.р. 

Сінєгіна С.М. 

6.  Стан науково-дослідницької роботи педагогічного 

колективу ліцею над науковою проблемою 

«Педагогічні стратегії розвитку самоефективної 

особистості в освітньому просторі ліцею», 

Сінєгіна С.М. 

КВІТЕНЬ 

1.  Інформація від циклової комісії виховної роботи Хіміч О.П. 

2.  Подання проекту плану роботи ліцею на 2021-2022 

н.р. 

Сінєгіна С.М. 

3.  Про хід підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Гончарова Л.М. 

4.  Про роботу з молодими та малодосвідченим  

вчителями 

Сінєгіна С.М. 

5.  Про результати науково-педагогічних, методичних 

досліджень вчителів 

Сінєгіна С.М. 

6.  Про результати І етапу реалізації науково-методичної 

проблеми «Педагогічні стратегії розвитку 

самоефективної особистості в освітньому просторі 

Нової української школи» 

Сінєгіна С.М. 

ТРАВЕНЬ 

1.  Підсумки року та перспектива роботи у контексті 

загальних задач ліцею 

Козаченко І.О. 

2.  Підведення підсумків роботи над проблемою у 2020-

2021 н.р. на визначення основних напрямів і змісту 

методичної роботи на новий навчальний рік.  

Сінєгіна С.М. 

 

Керівник закладу       І.О. Козаченко 
 
 


