
 

План методичної роботи 

Ужгородської класичної гімназії 

на навчальний рік 
  

Школу можна удосконалювати тільки 

удосконалюючи кваліфікацію вчителя. 

Який вчитель – така школа. 

Ян Амос Коменський 

  

Організація і проведення методичної роботи у гімназії здійснюється в 

рамках реалізації ключового методичного питання 

 «Упровадження сучасних методик навчання як умова формування 
креативної особистості» 

  

Очікувані результати: 

 створення атмосфери, яка сприяє постійному зростанню 
педагогічних компетенцій як молодих, так і досвідчених педагогів; 

 підвищення професійного рівня педагогічних працівників, навчання 
педагогічних працівників ефективного використання сучасних 
інноваційних методів навчання та виховання, у тому числі і сучасних 
ІКТ; 

 підвищення престижу професії вчителя; 

 розвиток творчого потенціалу вчителя; 

 впровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний 
процес; 

 узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду на 
районному та регіональному рівнях; 

 покращення соціально-економічного становища вчителів, 
морального та матеріального стимулювання їхньої професійної 
діяльності; 

 обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби в педагогічних 
працівниках; 

 створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих 
спеціалістів 

 



 

 

 

 

 

 

Шляхи реалізації 

Блок 
Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідаль
ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планування, контроль 

 

Визначити потребу НЗ у 
педагогічних кадрах 

 

Травень 
 
 

Директор 

С.І.Роман 

Організувати роботу методичної 
кафедр гімназії 

Вересень Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Проводити  нараду з керівниками 
кафедр з питань планування 

методичної роботи 

Вересень 
 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Затвердити план методичних 
заходів на навчальний рік 

Вересень Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Проводити наради з вчителями з 
питань методичної роботи, стану 
навчально-виховного процесу у 

гімназії 

Кожний 
перший 
вівторок 

місяця 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Проводити засідання  
едагогічної  ради 

Не менше 6 р 
на 

навчальний 
рік 

Директор 

С.І.Роман 

Організовувати неперервну освіту 
учителів 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

 

 

 

 

 

 

Модель 

методичної роботи 

Постійно розглядати актуальні 
проблемно-контрольні завдання на 

засіданні кафедр 

 
Не менше 2р 
на семестр 

Керівники 

кафедр 

Брати участь у роботі методичних 
спільнот вчителів міста 

Протягом 
навчального 

року 

Вчителі 

Організовувати одноразові 
представницькі, колективні 

методичні заходи 

Протягом 
навчального 

року 

Вчителі  

Організовувати заходи в рамках 
атестації 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Організувати щорічний предметний 

ярмарок педагогічних ідей 

Листопад 
Лютий  

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 



 
 
 
 
 
 
 
 

Робота  колективу 
над 

КМП «Упровадженн
я сучасних методик 
навчання як умова 

формування 
креативної 

особистості» 

Забезпечити системну науково-
дослідну роботу над ключовим 

методичним питанням 

Етапи роботи над КМП: 

І. Визначення ключового 
методичного питання (теми), над 

якою буде працювати педколектив 

(діагностика, теоретичне обґрунтування 
вибору проблеми, попередня підготовка до 
впровадження ідеї, вироблення концепції) 

ІІ. Науково-методичне забезпечення 
роботи над КМП (теоретичний 

етап). Спрямування всіх напрямів 
внутрішкільної методичної роботи, 

активізація діяльності шкільних 
кафедр та вдосконалення системи 

роботи вчителів у контексті роботи 
над проблемою 

ІІІ. Формування передового 
педагогічного досвіду на основі 

результатів наукових досліджень 
процесів, пов’язаних з роботою над 

темою. 

Впровадження позитивного досвіду 
в практику роботи вчителів гімназії 

(практичний етап) 

ІV.Узагальнення результатів 
впровадження  позитивного досвіду 

гімназії. Підбиття підсумків. 
Оформлення результатів роботи 

(методичні рекомендації, виступи, 
конференції) (підсумковий етап)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упродовж 5 
рр. 

(додаток 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

 

Директор 

С.І.Роман 

Педколектив 

Педагогічні 
конкурси 

Брати участь  у педагогічному 
конкурсі «Вчитель року» 

Жовтень-
квітень 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Залучати вчителів гімназії до 
конкурсів методичних матеріалів, 

що проводяться фаховими 
виданнями 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Атестація. 
Підвищення 
кваліфікації 

Забезпечувати атестацію 
педагогічних працівників 
відповідно плану-графіку 

Згідно 
графіка 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Директор 

С.І.Роман 

Забезпечувати умови для 
своєчасного проходження курсів у 

вчителями гімназії відповідно 
плану-графіку 

Згідно 
графіка 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 



Вивчати систему роботи вчителів 
що атестуються 

Протягом 
навчального 

року 

Адміністрація 

Керівники 

кафедр 

Організовувати роботу над 
створенням портфоліо вчителів, що 

атестуються (за згодою вчителя) 

Лютий-
квітень 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Здійснювати інформаційно-
методичний супровід атестації 

вчителів 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Організувати роботу 
змінного  стенду «Увага: атестація!» 

Вересень  Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Забезпечувати психолого-
педагогічний супровід атестації 

Протягом 
навчального 

року 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Психолог 

адміністрація 

Проводити діагностику професійної 
компетентності вчителів, які 

атестуються 

 
Квітень  

Директор 

С.І.Роман 

Інформаційно-
методичний центр 

Організувати роботу методичної 
ради гімназії 

Вересень  Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Організувати роботу постійних 
експозицій при інформаційно-
методичному центрі гімназії 

Вересень  Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Поновити навчально-методичну 
базу НМЦ – створити базу 

електронних напрацювань 
педагогів гімназії 

Жовтень-
січень 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Вчителі 

Поновити навчально-методичну 
базу НМЦ – створити електронну 
базу технологій які застосовують 

педагоги гімназії 

Жовтень-
січень 

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Забезпечити умови для роботи 
вчителя в умовах онлайн навчання  

Вересень  Директор 

С.І.Роман 

Самоосвітня 
діяльність 

Вивчити потребу кожного педагога 
у підвищенні рівня професійного 

росту на основі комплексної 
діагностики 

Вересень –
грудень  

Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 

Скласти індивідуальні плани 
професійного розвитку кожного 
вчителя, підвищення рівня його 

професійної майстерності 

Жовтень  Заступник з 

НВР 

Е.П.Чоповдя 



   Додатки.  

Додаток 1. План-графік атестації та підвищення  кваліфікації педпрацівників 

гімназії 

Додаток 2.  План-графік організаційних заходів  щодо атестації педагогічних 

працівників Ужгородської класичної гімназії  у  навчальному році  

 

Додаток 3. Робота над КМП 

 

 

Графік  

проходження курсів підвищення кваліфікації  

працівників класичної гімназії на 2022р. 
 

 
№ ПІБ вчителя 

Обсяг 

годин 

Суб’єкт 

підвищенн

я 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1.  Бачинський Р.В. 30 ЗІППО 25-28           

2.  Білик Л.В. 30 ЗІППО  22-25          

3.  Богоста О.І. 30 ЗІППО     03-06       

4.  Брецко  Ф.Ф. 30 ЗІППО    21-24        

5.  Вишневська М. 30 ЗІППО          22-25  

6.  Волошин К.В. 30 ЗІППО        6-9    

7.  Габані О.Ф. 30 ЗІППО          22-25  

8.  Гайдан С.І. 30 ЗІППО                29-1        

9.  Галас Н.Б. 30 ЗІППО         04-07   

10.  Гаранжа О.Я. 30 ЗІППО          15-18  

11.  Гончарова О.М. 30 ЗІППО      21-24      

12.  Дорохіна Н.К. 30 ЗІППО        06-09    

13.  Дрік А.Л. 30 ЗІППО          29-02 

14.  Дутко С.І. 30 ЗІППО               29-1        

15.  Дьолог О.М. 30 ЗІППО      07-10      

16.  Залуцька С.Б. 30 ЗІППО  1-4          

17.  Захарія Й.Е. 30 ЗІППО   22-25         

18.  Зимомря М.Ю. 30 ЗІППО      14-17      

19.  Ігнат М.Ф. 30 ЗІППО 25-28           

20.  Ігнатенко О.Ф. 30 ЗІППО          29-02 

21.  Касинець Н.Й. 30 ЗІППО  8-11          

22.  Кіндюх  Т.С. 30 ЗІППО                                                      12-15      

23.  Копа М.О. 30 ЗІППО          22-25  

24.  Криванич О.В. 30 ЗІППО  1-4          

25.  Кузнєцова Н.М. 30 ЗІППО  1-4          

26.  Лабик О.В. 30 ЗІППО   22-25     27-30   

27.  Ліхтей Х.І. 30 ЗІППО   09-11    9-12     

28.  Магда  М.М. 30 ЗІППО          22-25  

29.  Майор Л.П. 30 ЗІППО          22-25  

30.  Мателешка Н.В. 30 ЗІППО          15-18  

31.  Мокшайт Т.І. 30 ЗІППО   09-11         

32.  Нестеренко Ю. 30 ЗІППО   9-11         

33.  Олашин О.П. 30 ЗІППО   22-25         

34.  Орлов Є.О. 30 ЗІППО  22-25          

35.  П’ятківський І. 30 ЗІППО          22-25  

36.  Пішта  М.М. 30 ЗІППО            

37.  Плакош О.В. 30 ЗІППО   1-4         

38.  Принцовська О. 30 ЗІППО   9-11         

39.  Пузяк С. 30 ЗІППО          08-11  

40.  Роля Т.П. 30 ЗІППО   1-4         

41.  Роман  С.І. 30 ЗІППО                                              29-01        

42.  Романюк С.Г. 30 ЗІППО  15-18          

43.  Сабов О.А. 120 ЗІППО Пройшла 120 г.  (раз  у 5 р.)        

44.  Свида  М.О. 30 ЗІППО  8-11          

45.  Северенчук О.О. 30 ЗІППО  15-18         

46.  Семенюк М.В. 30 ЗІППО    12-15        

47.  Сербайло О.П. 30 ЗІППО  8-11          

48.  Синичин М.Ф. 30 ЗІППО            

49.  Стеців Л.Є. 30 ЗІППО  8-11          

50.  Струк С.В. 30 ЗІППО    12-15        

51.  Танчинець І.В. 30 ЗІППО   1-4         

52.  Третиник С.В. 30 ЗІППО          22-25  

53.  Фаринич К.М. 30 ЗІППО   1-4         



54.  Федак-Поштак  Н. 30 ЗІППО  15-18          

55.  Чікальова  О.І. 30 ЗІППО          8-11  

56.  Чоповдя Е.П. 30 ЗІППО        13-16    

57.  Чобаня В.В. 30 ЗІППО    18-22        

58.  Якубець О. 30 ЗІППО   1-4         

59.  Янкович Р.Я. 30 ЗІППО       09-12     

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 3. 

 

Робота над КМП: 

Очікувані результати 

 1.Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних 

цінностей,  традицій. 

2.Удосконалення змісту, форм і методів  методичної роботи у гімназії. 

3.Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.  

4.Використання набутого досвіду на практиці. 

5.Поширення за межами гімназії кращого досвіду, створеного усередині 

колективу. 

6.Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.  

7.Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих учнів.   

 

Етапи Запланований комплекс заходів Терміни 

Діагностика. 

Теоретичне обґрунтування 
вибору ключового 

методичного питання 

І. Визначення ключового КМП 
(теми), над яким буде 
працювати педколектив 

(діагностика, теоретичне 
обґрунтування вибору проблеми, 
попередня підготовка до впровадження 
ідеї, вироблення концепції) 

 

 

2022/2023 н.р. 

Науково-методичне 
забезпечення роботи над 

КМП . 

Спрямування всіх напрямів 
внутрішкільної методичної 
роботи, активізація діяльності 
шкільних кафедр та 

 

2023/2024 н.р. 



вдосконалення системи роботи 
вчителів у контексті роботи над 
КМП 

Формування передового 
педагогічного досвіду на 

основі результатів 
наукових досліджень 
процесів, пов’язаних з 

роботою над методичним 
питанням 

Розвиток ініціативи і творчості 
кожного вчителя та 
впровадження результатів 
наукових досліджень в практику 
своєї роботи 

2024/2025 н.р. 

 

2025/2026 н.р. 

Узагальнення результатів 
впровадження  позитивного 

досвіду гімназії. 

Проведення моніторингу стану 
викладання навчальних 
предметів, результатів 
навчальної діяльності учнів, 
тощо. 

2026/2027 н.р. 

               

Додаток 2 

 План-графік  організаційних заходів  

щодо атестації педагогічних працівників Ужгородської класичної гімназії 

 у  навчальному році  

№ Дата Заходи Комісія І рівня 

Відповідальний Документ 

1.   

 

 

 

 

 

 

Вересень 

 

Проведення заходів з вивчення у 

трудовому колективі Типового 

положення про атестацію. Оформити 

атестаційний куточок. 

Директор 

Секретар АК 

Список 

ознайомлення 

Провести співбесіди щодо атестації та 

позачергової атестації 

Секретар АК Матеріали 

міжатестаційного 

періоду 

Сформувати список педагогічних 

працівників, які підлягають черговій 

атестації згідно з графіком та ознайомити 

з ним працівників під підпис. 

 

Секретар АК 

 

Подання 

Створити  атестаційну комісію закладу. 

 

Директор Наказ 

Подати до АК список педагогічних 

працівників, які підлягають черговій 

атестації. 

Директор Подання до 

атестаційної 

комісії 

Подати до АК подання про присвоєння 

працівнику кваліфікаційної категорії, 

Директор Подання до 

атестаційної 

комісії 



№ Дата Заходи Комісія І рівня 

Відповідальний Документ 

педагогічного звання та у разі зниження 

ним рівня професійної діяльності. 

2.   

 

24 вересня 

Провести засідання атестаційної комісії  І 

рівня №1: 

1.   Розподіл функціональних обов’язків 

між членами атестаційної комісії. 

2.   Затвердження плану роботи АК. 

Затвердження графіку роботи 

атестаційної комісії. 

3.Затвердження списків педагогічних 

працівників, які атестуються (чергова, 

позачергова (з подання адміністрації), 

позачергова (з ініціативи працівника). 

4.Розподіл членів атестаційної  комісії за 

педпрацівниками. 

 

 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

 

 

Протокол 1 

3.   

До  10 

жовтня 

 

подати списки педагогічних працівників, 

які атестуються комісіями І рівня (на 

паперових носіях) (додаток 4);  

- подати на розгляд атестаційної комісії  ІІ 

рівня списки педагогічних працівників (на 

електронних  та паперових  носіях) за 

формою, що додається (додаток 4): 

-  подати на розгляд подання керівника 

навчального закладу про позачергову 

атестацію; 

- подати на розгляд подання керівника 

навчального закладу про відстрочення 

чергової атестації; 

-- подати для реєстрації списки 

педагогічних працівників, які  атестуються 

на присвоєння педагогічного звання: 

«вчитель-методист», «вихователь-

методист», «педагог-організатор-

методист», «практичний психолог-

методист», «керівник гуртка-методист», за 

формою, що додається (на паперових та 

електронних носіях) (додаток 5). 

 

 

Секретар АК 

 

 

Ксерокопії 

документів, 

атестаційні 

картки та інші 

документи 

наказ 

4.  22 жовтня 

 

Провести засідання атестаційної комісії І 

рівня №2: 

1.Затвердження планів індивідуальної 

роботи  вчителів що атестуються. 

 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

 

Протокол 2 



№ Дата Заходи Комісія І рівня 

Відповідальний Документ 

2.Затвердження графіка відкритих 

заходів вчителів що атестуються. 

Ознайомити працівників, що атестуються, 

з планом-графіком проведення  їх 

атестації під підпис. 

Секретар АК Список 

ознайомлення 

5.  До 1 

листопада 

Надати до  управління освіти 

Ужгородської міської ради методичні 

розробки, накази про апробацію досвіду на 

вчителів, які претендують на присвоєння 

педагогічного звання “вчитель-методист”, 

графіки відкритих заходів для експертних 

груп. 

 

Директор 

 

Накази, графіки 

6.  До 8 

листопада 

 подати матеріали (методичні розробки) 

педагогічних працівників, які атестуються 

на присвоєння педагогічного звання 

«вчитель-методист». 

-  подати картку обліку об’єктів 

перспективного педагогічного досвіду  

( електронний та паперовий носій).  

 

Секретар АК Розклад, графік 

7.   

 

20 жовтня 

– 

 1 березня 

Вивчити педагогічну діяльність осіб, які 

атестуються за напрямками: 

 оцінка діяльності педагога 

адміністрацією закладу; 

 оцінка діяльності педагога колективом 

(педагогічною радою) закладу; 

 оцінка діяльності педагога учнями, 

батьками; 

 оцінка діяльності педагога МО, 

експертною групою; 

 вивчення рівня навчальних досягнень 

учнів; 

 тощо. 

 

Голова  та 

члени АК 

 

Протоколи, 

аналітичні 

матеріали, 

відгуки 

8.  Протягом 

листопада, 

лютого 

Провести декаду «Уроки вчителів, які 

атестуються „Мої творчі задуми». 

Педагогічні 

працівники, які 

атестуються 

Аналізи уроків 

9.  1-20 

березня 

Ознайомлення працівників з 

характеристиками під підпис. 

Секретар АК Атестаційні 

листи 

10.  10-20 

березня 

Оформлення атестаційних документів Секретар АК Атестаційні 

листи 

11.   Провести засідання атестаційної комісії І 

рівня №3: 

  



№ Дата Заходи Комісія І рівня 

Відповідальний Документ 

 

 

 

 

17 березня  

1. Завершення вивчення роботи 

педпрацівників; 

2. Матеріали з питань атестації 

педпрацівників; 

3. Прийняття рішення:  

атестувати педагогічних працівників на 

відповідність займаній посаді; присвоїти 

кваліфікаційні категорії "спеціаліст", 

"спеціаліст другої категорії", "спеціаліст 

першої категорії" (атестувати на 

відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційним категоріям);  

порушувати клопотання перед 

атестаційними комісіями II рівня про 

присвоєння педагогічним працівникам 

кваліфікаційної категорії "спеціаліст 

вищої категорії" (про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої категорії") та про 

присвоєння педагогічних звань.  

 

 

 

 

 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

12.   

 

 

 

 

До 26 

березня 

-   клопотання про присвоєння ( 

відповідність раніше присвоєним) 

кваліфікаційної категорії, педагогічного 

звання; 

- характеристику щодо діяльності 

педагогічного працівника у 

міжатестаційний період (п. 3.4 Типового 

положення про атестацію педагогічних 

працівників); 

- протоколи експертних груп; 

- копію посвідчення про проходження 

курсової перепідготовки; 

- подати схвалені науково-методичною 

радою ЗІППО віддруковані матеріали  

(два примірники) разом з електронною 

версією на СD-дисках та витяг з протоколу 

ЗІППО. 

- для належного оформлення здати 

атестаційні листи (2 примірники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар АК 

 

 

 

 

 

Характеристики,  

 

 

 

клопотання, 

протоколи 

13.   - Здати атестаційні листи (2 

примірники) до АК ІІ рівня 
Секретар АК Атестаційні 

листи 



№ Дата Заходи Комісія І рівня 

Відповідальний Документ 

До 26 

березня 

Відповідальний 

із числа 

адміністрації 

14.  До 1 

квітня 

з метою узагальнення інформації про 

проведення атестації педагогічних 

працівників у 2019 році надати 

інформацію за формами, що додаються ( 6, 

7) 

 

Директор Наказ про 

підсумки 

проведення 

атестації 

15.  До 13 

квітня 

- з метою узагальнення інформації про 

проведення атестації педагогічних 

працівників у 2018 році надати 

інформацію за формами, що додаються ( 

6,7). 

 

Секретар АК матеріали 

16.  Квітень-

травень 

Аналіз підсумків атестації, підготовка 

звітної та статистичної документації 

 

Секретар АК Аналітичні 

матеріали 
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