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ПОЛОЖЕННЯ 

про предметну методичну комісію Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» 
 

І. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до: 

 Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»; 

 Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

(Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013); 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 №102 «Про 

затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти» (п.40); 

 Положення про внутрішній моніторинг у Вишнівському ліцеї «ІДЕАЛ» 

 Статуту Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» 

1.2. У цьому Положенні використовуються такі терміни: 

комісія – це група вчителів закладу освіти, створена для виконання поставлених 

завдань певного напряму. 

предметно-методична комісія (далі ПМК) – група педагогічних працівників 

закладу освіти відповідної предметної галузі (одного або кількох споріднених 

навчальних предметів). 

керівник ПМК – учитель Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» з відповідною фаховою 

освітою, якому за результатами атестації встановлена вища кваліфікаційна категорія. 

члени ПМК – педагогічні працівники Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» певної 

предметної галузі. 

1.3. ПМК – структурна ланка внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 

що координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох 

споріднених навчальних предметів, здійснює позакласну діяльність із предмету, 

пропонує варіанти вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників. 

1.4. ПМК створюються з метою виконання завдань внутрішнього моніторингу 

ліцею, забезпечення умов для ефективної методичної роботи вчителів та реалізації 

їхніх творчих задумів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, 

удосконалення освітнього процесу. 

1.5. За керівництво ПМК, якістю виконання поставлених завдань керівником 

закладу освіти встановлюється доплата в розмірі 10-15% посадового окладу. 

ІІ. Структура ПМК, зміст та напрями роботи 

2.1. ПМК включає всіх учителів освітнього закладу за галузями знань 

державного компонента освіти. 

2.2. ПМК може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників. 

2.3. Керує предметною методичною комісією керівник ПМК, який має стаж 

роботи за фахом не менше 15 років та призначається наказом директора ліцею. 

2.4. Загальний контроль за роботою ПМК здійснює заступник директора ліцею  – 

голова методичної ради закладу. 
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2.5. Зміст роботи ПМК включає такі напрями діяльності: 

 Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу 

педагогічними кадрами. 

 Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, 

перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації 

методичної роботи в закладі освіти. 

 Навчально-методичне консультування вчителів освітнього закладу, вибір 

шляхів удосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів. 

 Надання допомоги молодим та малодосвідченим учителям у розвитку та 

підвищенні їхньої професійної майстерності. 

 Обговорення питань з методики викладання предмета, програм Міністерства 

освіти і науки України, розгляд календарно-тематичних планів.  

 Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання 

нормативних вимог до навчання та виховання учнів. 

 Підготовка та проведення учнівських олімпіад із базових дисциплін, 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо. 

 Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 

педагогів, вивчення й узагальнення їхнього передового педагогічного досвіду та його 

впровадження; залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, 

навчально-методичної та науково-дослідницької роботи. 

 Упровадження експериментальної діяльності в освітній процес ліцею. 

 Виконання завдань внутрішнього моніторингу закладу освіти. 

ІІІ. Обов’язки й права керівника та членів ПМК: 

3.1. Керівник ПМК підпорядковується заступникам директора та директору ліцею.  

3.2. У своїй діяльності керівник ПМК керується Конвенцією ООН про права 

дитини, Конституцією і законами України, указами Президента та рішеннями Уряду, 

органів місцевого самоврядування з освітніх питань, а також Статутом і локальними 

правовими актами ліцею, наказами й розпорядженнями директора. 

3.3. Керівник ПМК працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, 

складеним згідно  з навчальним навантаженням та посадовими обов’язками. 

3.4. Керівник ПМК виконує такі обов’язки: 

 Організовує поточне й перспективне планування роботи ПМК і своєї 

діяльності (річний і місячний плани роботи, циклограма роботи, розклад 

консультацій тощо), узгоджує їх із заступником директора ліцею. 

 Створює і веде банк даних учителів ПМК за встановленою формою, визначає 

їх потреби у підвищенні професійної майстерності, складає перспективний план 

підвищення кваліфікації вчителів ПМК. 

 Відвідує уроки та інші заходи, що проводяться вчителями-предметниками, 

аналізує їх і доводить результати до відома вчителів ПМК. 

 Відстежує своєчасну підготовку й проведення етапів предметних олімпіад, 

конкурсів, інтелектуальних марафонів учителями ПМК, узагальнює та аналізує 

результати й подає їх заступнику директора ліцею. 

 Узагальнює інформаційно-аналітичні матеріали з питань діяльності ПМК, 

внутрішнього моніторингу, двічі на рік (грудень, травень) за встановленою формою 

готує узагальнений звіт і подає його заступнику директора закладу освіти. 

 Забезпечує методичну допомогу вчителям ПМК в освоєнні інформаційних 

програм і технологій, оволодінні методики підготовки й проведення загальних заходів у 

ліцеї (олімпіад, конкурсів тощо), організовує просвітницьку роботу для вчителів ПМК, 

консультує їх із питань організації навчально-методичної роботи. 
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 Сприяє участі членів ПМК у конкурсах фахової майстерності. 

 Допомагає заступнику директора ліцею узагальнювати досвід роботи членів 

ПМК під час їх атестації; проведення заходів внутрішнього моніторингу тощо 

 Бере участь (як член комісії) в конкурсі на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників згідно з фаху вакансії. 

3.5. Керівник ПМК має право в межах своєї компетенції: 

 Доводити й давати обов’язкові для виконання вказівки вчителям ПМК. 

 Відвідувати будь-які заходи, що проводять учителі, для надання методичної 

допомоги й здійснення систематичного контролю якості їх проведення. 

 Представляти вчителів ПМК за успіхи в роботі, активну участь у 

інноваційній, науково-методичній та експериментальній діяльності до нагородження 

і заохочення директору ліцею. 

 Одержувати від керівництва ліцею інформації нормативно-правового й 

організаційно-методичного характеру з питань освітньої діяльності. 

 Звертатися по консультації з проблем освітньої діяльності до методистів 

районного методичного центру, підрозділів вищих навчальних закладів і науково-

дослідних інститутів, науковців в інтересах удосконалення своєї роботи; 

підвищувати свою кваліфікацію. 

 Визначати функціональні обов’язки членів ПМК. 

 Вивчати та аналізувати роботу ПМК, складати списки необхідної науково- 

методичної літератури, технічних засобів навчання. 

 Рекомендувати керівництву ліцею розподіл навчального навантаження 

педагогів з предмета при тарифікації, розподіляти методичну роботу членів ПМК, 

надавати пропозиції щодо залучення вчителів на роботу у випадку наявності 

вакансій згідно з напрямом ПМК. 

3.6. Обов’язки вчителів-членів ПМК 

 Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

володіти основами аналізу своєї діяльності. 

 Виконувати доручення керівника ПМК. 

 Брати активну участь у розробці відкритих заходів, у засіданнях ПМК, 

практичних семінарах, у проведенні внутрішнього моніторингу тощо. 

 Знати тенденції розвитку методики викладання своїх предметів, вимоги 

нормативних документів. 

 Створювати банк методичних розробок, тестів, діагностик, які сприяють 

поліпшенню якості освіти, вести за встановленою формою картотеку ППД з 

предметів, які викладають. 

 Використовувати інноваційні технології під час проведення уроків та 

позакласних заходів. 

 Вивчати досвід колег інших закладів освіти району в ході відвідування 

відкритих уроків, співпраці в семінарах, творчих групах.  

 Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної 

літератури, фахових періодичних видань. 

 У випадку залучення брати участь (як член комісії) в конкурсі на заміщення 

вакантних посад педагогічних працівників згідно з фахом. 

3.7. Права вчителів-членів ПМК: 

 Звертатися до керівництва закладу освіти з проханням про відрядження на 

курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності. 

 Брати участь у роботі ПМК та методичної ради закладу освіти. 

 Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, інструкції та 

рекомендації Міністерства освіти і науки України, районного методичного центру. 
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 Надавати пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу в ліцеї. 

 Розробляти й створювати методичні рекомендації з питань освіти, виховання 

та розвитку, які не суперечать чинному законодавству, нормативним документам 

закладу освіти. 

 Обговорювати та аналізувати результати конкурсів. 

 Брати участь у місячниках, декадах передового педагогічного досвіду, різних 

педагогічних конкурсах. 

 Підтримувати творчі зв’язки з методичними комісіями вчителів закладів 

освіти району. 

ІV. Відповідальність за діяльність ПМК 

4.1. Відповідальність за організацію роботи ПМК покладається на його 

керівника. 

4.2. Відповідальність за вчасне виконання керівниками ПМК планів робіт, 

заходів внутрішнього моніторингу покладається на заступника директора ліцею – 

голову методичної ради. 

4.3. Невиконання доручень керівника ПМК його членами враховується під час 

атестації педагогічних працівників, визначення процентної ставки для встановлення 

щомісячної надбавки вчителям за якісне виконання своєї роботи. 
    


