
План роботи НВК № 34 над єдиною м тодичною пробл мою: 

«Розвиток ключових компетенцій учнів та їх підготовка 

до успіху в сучасних умовах життя» 

І. Т ор тичн  обґрунтування науково-м тодично  пробл ми НВК у 2015 – 2023 н.р. 

№ Форма роботи План роботи Мета роботи 

1  Педагогічна рада 
«Теоретичний напрямок 

роботи над новою 

проблемою закладу» 

Затвердження плану роботи 

над проблемою 

Ознайомлення всього колективу з новою 

обраною темою. 

Обговорення плану роботи закладу над 

проблемою школи і МО та творчих груп. 

Термін 

Виконавець 

серпень 2015 року 

Директор НВК 

2 Діагностування вчителів з 

метою вивчення рівня їх 

професійної компетентності 

серпень-вересень 

2015 р. 

Директор НВК 

3 Засідання МР. Теоретичне 

обґрунтування проблеми 

Виявлення проблеми і зондування 

розуміння вивченої проблеми. Підготовка 

до складання плану реалізації проблемної 

теми 

Ознайомити педагогічний колектив з 

теорією даного питання. Складання планів 

самоосвіти вчителів. 

Вересень 2015 року 

ЗДНВР 

Методична рада НВК 

4 Засідання МО вчителів Створення комфортних умов для розвитку 

творчої особистості вчителя і учня 

Вересень 2015 року 

Голови МО 

5 Педагогічна рада «Урок як 

засіб розвитку творчої 

особистості вчителя і учня та 

основа формування 

ключових компетентностей 

Вивчення науково-методичної 

літератури з проблеми. 

Ознайомлення педагогічного 

колективу з досягненнями 

психолого-педагогічної науки, 

існуючим ППД 

Визначення провідних 

напрямків діяльності 

шкільних МО з питань 

реалізації загальношкільної 

проблеми 

Рекомендації по організації 

самоосвіти, роботи над 

індивідуальною методичною 

темою. 

Розробити заходи з 

упровадження 

нетрадиційних, 

найефективніших форм 

уроків. 

Забезпечити умови для зміни підходу 

до організації навчально-виховного 

процесу на соціально орієнтований з 

метою підвищення результативності 

навчальної діяльності, формування в 

Жовтень 2015 року 

ЗДНВР 



Виготовити пам’ятки Лютий 2016року 

Члени творчих груп 

школярів» 2.Розробити заходи з 

подолання недоліків на 

уроках малодосвідчених 

учителів, розвитку їхнього 

досвіду. 

Створення усіх умов для 

організації навчання 

учнів соціальних , інформаційних, 

комунікативних компетентностей, навичок 

самоосвіти та саморозвитку, 

продуктивної творчої практики. 

2. Сприяти популяризації педагогічних 

знахідок вчителів. 

3. Виявити основні типові 

4. Недоліки та причини, з яких вони 

виникають. 

Вивчення аспектів культури розумової праці 

вчителів та учнів. 

Жовтень 2015 року 

Директор НВК 

Складання пам’ятки розвитку 

компетентностей учнів 

Вивченнях основних компетентностей 

необхідних для розвитку учня 

Листопад 2015 року 

ЗДНВР 

6 Нарада при директорові. 

Організація навчання 

(пл нув нн  прогр и з 

ур хув нн  р льного р вн  

н в льних о гн нь у н в) 

7 Тренінг «Формування 

професійної компетентності 

педагога» 

8 Засідання творчої групи. Створення теоретичної бази з проблеми 

«Робота над індивідуальною методичною 

темою». 

Грудень 2015 року 

Члени творчих груп 

Визначити задачі вчителя з формування 

ключових компетентностей. 

лютий 2016 року 

ЗДНВР, 

Психолог, 

Голови МО 

9 Круглий стіл «Шляхи 

формування 

компетентностей учнів та їх 

підготовка до успіху в 

сучасних умовах життя» 

10 Методична декада 
«Ініціатива і творчість 

молодих» 

Ознайомитись з задачами педагога, вчителі 

створюють конструктор уроку, підбирають 

методи і прийоми, які сприяли б 

формуванню компетентностей учнів на 

різних етапах уроку. 

Урок - це результат роботи педагогів, який 

сприятиме ефективному, якісному рівню 

навчання і формуванню компетентностей 

школярів. 

Згідно окремого графіка 

11 Методичні тижні 

Створення теоретичної бази з 

проблеми «Робота над 

індивідуальною методичною 

темою». 

Методи та прийоми з метою 

формування інформаційних 

компетентностей учнів. 

Нагадати класифікацію 

методів навчання та основні 

компетентності школярів 

відповідно Державного 

стандарту. 

1) Майстер-клас 

«Сучасний урок: вимоги, 

проблеми,                         шляхи 

удосконалення. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність          сучасного 

вчителя». 

2) Круглий стіл «Шляхи 

формування читацької 

компетентності школярів». 

1. Тиждень успіху Ознайомитись з задачами педагога, вчителі 



створюють конструктор уроку, підбирають 

методи і прийоми, які сприяли б 

формуванню компетентностей учнів на 

різних етапах уроку. 

Урок - це результат роботи педагогів, який 

сприятиме ефективному, якісному рівню 

навчання і формуванню компетентностей 

школярів. 

12 Аналіз і 

матеріалів 

молодих спеціалістів на тему 

«Застосування ігор як засобу 

формування предметних 

компетентностей школярів»; 

2. Тиждень            вчителів 

початкових класів на тему 

«Шляхи                  формування 

культури здоров’я учнів»; 

3. тиждень вчителів 

естетично-трудового      циклу, 

фізкультури        та        Захисту 

Вітчизни на тему «Шляхи 

формування 

здоров’язберігаючих 

компетентностей школярів»; 

4. Тиждень вчителів 

природничо-математичних 

наук      на тему      «Життєва 

компетентність учнів – основа 

розвитку особистості»; 

5. творчий тиждень “Я 

атестуюсь” на тему: 

«Формування 

компетентностей       учнів       в 

процесі           роботи           над 

індивідуальною           науково-

методичною темою». 

6.Тиждень                    вчителів 

суспільно-гуманітарних наук 

на тему        «Громадянська 

компетентність       –       основа 

духовного              становлення 

школярів». 

систематизація Оформлення матеріалів за 

результатами      роботи      над 

науково-методичною 

проблемою школи 

Підсумувати результати роботи закладу над 

методичною темою 

Червень 2016 року 
ЗДНВР, Голови МО та 

керівники творчих груп 



ІІ. Анал тичний (2016 – 2017 навчальний р к) 

Спрямування в х напрям в внутр шньо-шк льно  м тодично  роботи 

на ро виток творчого пот нц алу вчит ля у конт к т  р ал ац  пробл много питання. 

№ Форма роботи План роботи Мета роботи 

1         Оперативна нарада 
. 

Мета, засоби та основні напрямки 

методичної роботи в поточному 

навчальному році щодо реалізації науково-

методичної проблемної теми 

Термін 

Виконавець 

Вересень 2016 року 

ЗДНВР 

Вересень 2016 року, 

ЗДНВР, голова МР 

2 Засідання МР 

«Визначення теми семінарів, 

круглих столів» 

3 Круглий стіл «Від 

компетентного вчителя до 

компетентного випускника» 

Спрямування всіх напрямів 

внутрішньо-шкільної 

методичної роботи на 

розвиток творчого потенціалу 

вчителя у контексті реалізації 

проблемного питання 

Визначити напрямки для 

проблемних семінарів, 

творчих груп. 

Розробити модель розвитку 

життєвої компетентності в 

учнівської молоді; 

Визначення напрямків роботи проблемних 

семінарів, творчих груп. Визначення 

керівників творчих груп. 

Визначити модель випускника школи як 
творця власного життя; 

Запровадити оптимальні форми, методи, 

засоби, що сприяють формуванню в 

учнівської молоді життєвої компетентності; 

Жовтень 2016 року 

ЗДНВР, психолог, 

Голови МО 

4 Майстер-клас 
Розвиток мовних 
компетентностей учнів 

засобами інтерактивного 

навчання. 

розробити, апробувати та 

впровадити       в навчально-

виховний     процес     модульні 

програми                      розвитку 

компетенцій; 

розробити методику моніторингу рівня 

сформованості життєвої компетентності 

особистості. 

Листопад-грудень 2016 

року 

Вчителі-предметники 

5 Теоретичний семінар 

«Гуманна педагогіка та 

сучасні                   педагогічні 

технології       –       шлях       до 

розвитку             життєздатної 

творчої особистості» 

Розвиток активних форм і 

методів підвищення 

інноваційної культури 

педагогів; 

Впровадження освітніх 

технологій розвитку учня як 

суб’єкта діяльності; 

Розкриття педагогічних 

можливостей школи у 

фізичному, 

інтелектуальному, 

Формувати і розвиток життєвої 

компетентності учнів у педагогічному 

просторі (в урочний та позаурочний час) 

набуває ефективності 

Формування у вихованців зрілої життєвої і 

соціальної компетентності й культури 

життєвого самовизначення;. 

Січень 2017 року 

ЗДНВР, психолог, 

Голови МО 



6 Семінар «Впровадження 

нових прогресивних 

технологій навчання у 

практику роботи 

педагогічного колективу» 

духовному, соціальному 

розвитку і саморозвитку 

учня; 

організація проектно-

технологічної діяльності на 

уроках з використанням 

проблемно-пошукових 

методів навчання; 

вдосконалення шляхів формування 

освіченої особистості шляхом розвитку 

творчих здібностей 

Лютий 2017 року 

ЗДНВР 

7 Педагогічна рада «Нові 

прогресивні технології 

навчання у практику роботи 

педагогічного колективу» 

Тренінг - педрада Метою педради є поглиблення знань про 

інноваційні технології навчання, обмін 

досвідом з їх використання, обгрунтувати 

доцільність впровадження інновацій в 

навчально-виховний процес з метою 

формування творчої особистості, життєвих 

компетентностей учнів, аналіз роботи 

вчителя у світлі інноваційної діяльності. 

Березень 2017 року 

Директор НВК 

8 Круглий стіл «Формування 

ключових компетентностей 

учнів засобами ІКТ». 

вибір раціональних шляхів удосконалення 

педагогічної майстерності вчителів для 

подальшого впровадження в практику 

роботи 

Квітень 2017 року 

ЗДНВР, голови МО 

Формування в учнів 

предметних компетенцій 

шляхом використання 

інноваційних педагогічних 

технологій на уроках 

математики, фізики. 

Відвідування уроків Поширення досвіду,аналіз помилок. 

консультування молодих вчителів з питань 

організації навчально-виховного процесу в 

сучасних умовах; 

Протягом навчального 

року 

Аналіз результатів 

діагностики компетентностей 

учнів, взаємовідносин 

вчителів і учнів. 

Створення виховного середовища, що 

сприяє формуванню соціальної та 

моральної компетентності школярів. 

Квітень 2017 року 

ЗДНВР, 

Санжарівська О,О. 

9 Орг н з ц  вз є ов в ув нн  

уро в т  поз л них з хо в з 
тою вив нн  ро оти 

в ит л в н  про л ою т  
о ну ннов ц йни  о в о . 

10 Впровадження інноваційних 

технологій у формуванні 

компетентного       учня на 

уроках           біології           та 

природознавства. 

11 Засідання м/о. Обговорення питань: 

Компетентний випускник: 

формування                 успішної 

особистості у світлі концепції 

розвитку школи. 

- організація проектно-технологічної 

діяльності на уроках з 

використанням проблемно-

пошукових методів навчання; 

Квітень 2017 року 

Голови МО 



Обмін думками з питання: 

«Мовленнєва компетентність 

учителя». 

Поширення досвіду, допомога 

малодосвідченим вчителям 

Травень 2017 року 

Голови МО, вчителі -

предметники 

Аналіз діяльності педагогічного колективу 

12 Обмін досвідом «Методи 

навчання, що формують 

предметні компетентності 

школярів». 

13 Поповнення 
інформаційного банку даних 

«Обдарованість» 

14 Аналіз і систематизація 

матеріалів 

Створення нової бази 

обдарованих дітей та форм 

роботи з ними. 

Оформлення матеріалів за 

результатами      роботи      над 

науково-методичною 

проблемою школи 

Підсумувати результати роботи закладу над 

методичною темою 

Червень 2017 року 

ЗДНВР, голови МО, 

керівники творчих груп 

Червень 2016 року 

ЗДНВР, Голови МО та 

керівники творчих груп 

ІІІ. Практичний (2017 – 2018 навчальний р к) 

Ро виток н ц ативи  творчо т  кожного вчит ля на 

впровадж ння р ультат в наукових до л дж нь в практику воє  роботи. 

№ Форма роботи План роботи Мета роботи Термін 

Виконавець 

Серпень 2017 року 

Директор НВК 

1  Нарада при директорові 
«Аналіз стану НВП за 2016- 

2017 н.р» 

2 Нарада «Передумови 

підвищення якості 

навчально-виховного 

процесу» 

Вивчення аспектів культури розумової праці 

вчителів та учнів, їх можливостей та 

використання матеріальної бази кабінету. 

Мета, засоби та основні напрямки 

методичної роботи в поточному 

навчальному році щодо реалізації науково-

методичної проблемної теми 

Вересень 2017 року 

ЗДНВР 

Створення усіх умов для 

організації навчання та 

підвищення якості знань учнів 

Спрямування всіх напрямів 

внутрішньо-шкільної 

методичної роботи на 

розвиток творчого потенціалу 

вчителя у контексті реалізації 

проблемного питання 

Огранізувати роботу МО на 

новий навчальний рік 

Активізація діяльності МО у контексті 

роботи над проблемою 

Вересень2017, 

ЗДНВР, 

Голови МО 

3 Засідання МО «Фор ув нн  

т хнолог но о в но  

о о и то т  шл хо  розвит у 

твор их з но т й у про тно-

т хнолог н й льно т » 

Педрада «Про роботу 

педколективу з розвитку 

життєвих компетенцій учнів, 

формування в них високої 

пізнавальної культури на 

основі творчого 

Інтерактивне проведення, 

анкетування. 

Створити психолого-педагогічні умови для 

формування, розвитку та 

самовдосконалення особистості, яка знайде 

себе в житті, відчуватиме свою 

необхідність, яка зможе працювати та 

реалізувати всі ті позитивні якості, які вона 

Жовтень 2017 року 

Директор 

ЗДНВР 



принесла з собою в світ. використання ідей В. О. 

Сухомлинського, активних 

форм організації навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів» 

4 Круглий стіл «Створення 

ситуації успіху на уроках 

математики» 

Листопад 2017 року 

ЗДНВР, вчителі 

математики 

Дати дітям радість праці, 

радість успіху у навчанні, 

збудити в їхніх серцях почуття 

гордості, власної гідності. 

Розглянути всі фактори 

впливу на мотивацію учнів 

Грудень 2017 року 

ЗДНВР, 

Вчителі зарубіжної та 

української літератури 

Опрацювання психологічних 

та педагогічних аспектів при 

створенні системи навчання і 

виховання. 

Цілеспрямована, організована вчителем 

діяльність учнів, що допомагає досягти 

успіху – це зазнавання радості від того, що 

результат збігається з очікуваним. 

Визначення позитивного досвіду роботи над 

проблемою. Робота по злагодженості дії в 

педколективі. Спрямування всіх засобів 

впливу на особистість для покращення 

результатів роботи 

Опрацювати психологічні та педагогічні 

аспекти роботи над проблемою. Засади 

створення системи в роботі. Вироблення 

програми дій на новому етапі. 

Січень 2018 року 

ЗДНВР, 

Вчителі поч..класів 

Аналіз та обговорення 

проблем, що виникають на 

уроках суспільствознавчих 

дисциплін. 

Виявити труднощі і надати методичну 

допомогу молодим вчителям по усуненню 

недоліків та подоланню труднощів. 

Березень 2018 року, 

ЗДНВР, 

Вчителі історії, права 

5 Семінар-практикум 

«Проблеми формування 

мотивації навчальної 

діяльності школярів на 

уроках літератури» 

6 Науково-методична нарада 

«Надбання і перспективи 

розвитку початкової школи в 

умовах реалізації проблеми 

НВК» 

7 Круглий стіл «Соціалізація 

особистості на уроках 

суспільствознавчих 

дисциплін шляхом 

використання критичного 

мислення» 

8 Аналіз і систематизація 

матеріалів 
Підсумувати результати роботи закладу над 

методичною темою 

Червень 2018 року 

ЗДНВР, Голови МО та 

керівники творчих груп 

9 Випуск методичного 

бюлетня 

Оформлення матеріалів за 

результатами      роботи      над 

науково-методичною 

проблемою школи 

Оформлення матеріалів за 

результатами      роботи      над 

науково-методичною 

проблемою школи 

Підсумувати результати роботи закладу над 

методичною темою 

Червень 2018 року 

ЗДНВР, Голови МО та 

керівники творчих груп 



ІV. Си т мати ац йний 2018 -2019 н.р. 

Удо конал ння роботи вчит л в у конт к т  роботи над пробл мою 
№ Форма роботи План роботи Мета роботи 

1 Засідання методичної ради 

школи. 

Вибір керівників творчих 

груп, складу вчителів, 

розподіл по циклових групах. 

Термін 

Виконавець 

Серпень 2018р. Голова 

мет. ради. 

2 Засідання м/о вчителів -

предметників. 

Взаємовідвідування уроків. 

Діяльність учителя та учня з 

питань самореалізації. 

Визначення наробок 

учителями школи за 

попередній рік і накреслення 

нових шляхів. Планування 

роботи на новий навчальний 

рік. 

Вересень 2018 р. Голови 

м/о Вч. предмети 

3 Засідання м/о класних 

керівників. 

Підвести підсумки по роботі 

за попередній навчальний рік. 

Накреслення нових шляхів 

виховання особистості. 

Вивчення і впровадження 

сучасник методик впливу. 

Вересень 2018 р. 

Заст. директора з 

вихов.роботи. 

Голови м/о 

Класні керівники 

4 Педагогічна рада 

«Розвиток пізнавальної 

самостійності і креативних 

компетентностей учнів через 

проблемно-пошукову 

роботу» 

Вибрати керівників творчих груп, 

накреслити коло їх досліджень, визначити 

склад цих груп, розподіл обов’язків між 

членами методичної ради, розподіл 

вчителів по циклових групах. 

Визначити рівень методичних досягнень і 

накреслити нові шляхи вирішення проблем. 

Планування роботи на новий навчальний 

рік. Визначення форм звіту вчителів м/о по 

впровадженню нестандартних форм 

роботи. Узагальнення передового досвіду 

вчителів школи. 

Підвести підсумки роботи м/о класних 

керівників над впровадженням основ 

здорового способу життя. Вивчення шляхів 

і впровадження методик динаміки росту 

особистості. Впровадження нових засобів 

впливу на особистість 

Визначення позитивного досвіду роботи над 

проблемою. Робота по злагодженості дії в 

педколективі. Спрямування всіх засобів 

впливу на особистість для покращення 

результатів роботи 

Жовтень 2018 

ЗДНВР 

5 Методична конференція. 
Захист моделі уроку 

Реалізація методичної 

підготовки вчителів школи. 

Листопад 2018 р. 

Заст.дирекгора ЗВР 

Вч.предм 

Відкриті уроки, позакласні 

заходи, виставка робі г. 

Реалізація методичного досягнення 

вчителів школи. Звіт за свою роботу. 

Виховання свідомого моделювання уроків з 

урахуванням вимог до сучасного уроку. 

Узагальнення роботи вчителів-наставників. Грудень 2018р. 

Заст.дирсктора. 

6 Фестиваль педагогічний 

ідей і знахідок вчителів 
«Творчість          як прояв 

професійної компетентності» 

Аналіз           діагностування 
рівня вихованості, розвитку 

Розробка моделей, 

рекомендацій, порад. 

Організація роботи вчителів по 

нововведеннях. Розробити наявні моделі і 

Лютий 2019 року 

ЗДНВР, ЗДВР, 



учнів Апробація їх на окремому 

предметі, паралелі, групі, 

класі. 

психолог 

Провести зрізи знань, 

контрольні роботи. 

Модернізація навчальних 

кабінетів. Використання 

досвіду роботи кабінету. 

схеми роботи. Вдосконалювати інноваційні 

технології на окремих предметах, паралелях 

класів, груп класів. Перевірка ефективності 

їх роботи для загального поширення. 

Виявити якісний показник навчальних 

досягнень учнів 

Активізація роботи навчальних кабінетів, їх 

модернізація. Виявлення рівня їх метод, 

оснащеності і застосування в роботі. 

Березень 2019 року, 

ЗДНВР 

Квітень 2019 р. 

Заст.директора 

Зав. кабінетами 

7 Моніторинг навчальних 

досягнень учнів 

8 Науково - практична 

конференція. Методичне 

оснащення навчальних 

кабінетів. 

9 Конкурс-огляд “краща 

класна кімната” * 

10 Аналіз і систематизація 

матеріалів 

Активізація роботи 

навчальних кабінетів. 

Оформлення матеріалів за 

результатами       роботи       над 

науково-методичною 

проблемою школи 

Виявлення недоліків і кращих зразків 

роботи. Стимулювання вчителя до роботи. 

Підсумувати результати роботи закладу над 

методичною темою 

Березень - квітень 2019 р 

Комісія огляду 

Червень 2019 року 

ЗДНВР, Голови МО та 

керівники творчих груп 

V. П д умковий 2019 – 2020 н.р. 

У агальн ння та анал  роботи над пробл мою, виробл ння практичних р ком ндац й 
№ Форма роботи План роботи Мета роботи 

1 Методична рада школи. 

Узагальнення та 

систематизація роботи над 

проблемною темою школи 

Діагностика педагогічної 

праці вчителів. Організація 

методичної роботи в школі. 

Узагальнення передовою 

педагогічного досвіду 

Термін 

Виконавець 

Серпень 2019 р. Голови 

м/о. 

2 Засідання м/о вчителів-

предметників. Конкурс 

педмайстерності. 

Аналіз роботи і підсумки за 

минулий рік. Затвердження 

планів роботи над проблемою. 

Серпень 2019 р. Заст. 

директора з НВР, вчителі-

предметники 

3 Звіт творчих груп. 

Оформлення папок з 

наробками всіх творчих 

груп. 

Підвести підсумки по роботі в 

групах. Оформлення 

наочності по роботі в групах. 

Організація методичної роботи в школі 

через діагностику педагогічної праці 

вчителів. Створення нової діагностичної 

карти Узагальнення передового 

педагогічного досвіду вчителів школи. 

Експертна оцінка результатів роботи над 

проблемою. 

Аналіз стану роботи та підведення 

підсумків за минулий рік Складання планів 

і затвердження їх на новий навчальний рік 

Вибір форм звітів по роботі над проблемою 

в кінці навчального року. 

Підведення підсумків по роботі у всіх 

творчих групах. Створення банку даних 

наробок по школі. Оформлення стендів і 

пересувних виставок із наробками творчих 

груп. Оформлення панок з розробками 

моделей, схем, рекомендацій. 

Протягом року 

Керівники творчих.гр. 



4 Творчий звіт класних 

керівників (по паралелях). 

Провести підсумки роботи 

класних керівників по 

вихованню підростаючого 

покоління. 

За графіком протягом 

року 

Заст. директора з 

вих..роботи. 

5 Педради-панорами 

методичних 

знахідок „Взаємозв’язок 

творчих можливостей 

учителя         і         учня та 

результативність 

педагогічної діяльності щодо 

розвитку                     життєвої 

компетентності учня”. 

Виховна: «Соціально-

педагогічні               проблеми 

гуманізації виховання учнів 

у сучасних умовах.» 

Вибір форм творчого звіту класних 

керівників. Оформлення наочності їх 

досягнень Узагальнення передового 

педагогічного досвіду. Участь у виставці 

педтехнологій. 

Визначення позитивного досвіду роботи над 

проблемою. 

Робота по злагодженості дії в педколективі. 

Спрямування всіх засобів впливу на 

особистість для покращення результатів 

роботи 

Березень 2020 року 

ЗДНВР 

6 Методична конференція. 
Захист моделі уроку 

Реалізація методичної 

підготовки вчителів школи. 

Листопад 2019 р. 

Заст.дирекгора 

Вч.предм 

7 Творчий портрет майстра Ярмарка педагогічний ідей 

«Сучасний урок – спільна 

творчість учителя і учнів» 

Реалізація методичного досягнення 

вчителів школи. Звіт за свою роботу. 

Виховання свідомого моделювання уроків з 

урахуванням вимог до сучасного уроку. 

Вибрати кращі роботи на міську виставку 

педтехнологій “Зернини досвіду”. 

За графіком 

Січень-лютий 2020 р. 

Заст.директора 

8 Круглий стіл. Обмін 
досвідом. 

Активізація роботи 

педколективу на 

підсумковому етапі роботи 

над проблемою. 

Активізувати роботи педколективу на 

підсумковому етапі роботи над проблемою. 

Виявити рівень свідомої роботи над 

проблемою. 

Березень 2020 р. 

Заст.директора 

9 Оформлення результатів 

дослідження у вигляді 

методичних порад 

Травень 2020 р. 

ЗДНВР 

Голови МО 

 


