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Тематика  засідань  методичної  ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

  

№ 

п/п 
Питання, що  розглядаються Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

Серпень 

1 Про аналіз методичної роботи за  2021-2022 навчальний рік. Т.І.Зобенько   

2 Про організацію методичної роботи   у 2022-2023 навчальному році Т.І.Зобенько   

3 Про планування методичної роботи на 2022-2023 рік    

4 
Про розподіл  обов’язків  між  членами методичної  ради на 2022-2023 навчальний 

рік 
О.Г.Гриценко   

5 
Про організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах 

академічної доброчесності 
В.О.Курятник   

6 Про організацію конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук Т.І.Зобенько   

8 

Про підготовку до педагогічної ради        

Про наступність початкової та основної школи в умовах НУШ. Стан. Проблеми. 

Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах). 

Т.І.Зобенько 
  

  

9 
Про підготовку до науково-практичного та психолого педагогічного семінару «Як 

працювати над науково-методичним питанням»  
Т. І. Мехеда    

10 
Про підготовку до круглого столу  «Створення навчального контенту для 

дистанційного навчання» 
В.О.Курятник   

11 
Про підготовку до круглого столу «Ігрові та діяльнісні методи навчання в 

початковій школі шляхом використання ігрових наборів Lego Play box» 
В.В. Магазінова   

 



Листопад 

1 

Про підготовку до засідання педагогічної ради 

Про комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче середовище, як 

результат спільної діяльності учасників освітнього процесу та пріоритетна вимога 

внутрішньої системи якості освіти. 

Т.І.Зобенько   

2 
Про підготовку психолого-педагогічного семінару «Психологічне забезпечення 

запровадження дистанційного навчання у педагогічній діяльності вчителів». 
В.О.Курятник   

3 
Про планування заходів щодо ефективної підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання 
Т.І.Зобенько   

4 

Про організацію розширеного засідання методичних комісій «Нова українська 

школа: нові форми організації освітньої діяльності учнів на уроках  в середній 

школі» 

Т.І.Зобенько   

5 
Про результати моніторингу стану викладання  зарубіжної літератури, трудового 

навчання, математики (початкова школа). 

В.О. Кара 

Т.Б.Кулик 

В.М. Моторна 

  

Січень 

1 Про результати перевірки шкільної документації  в І семестрі Т.І.Зобенько   

2 

Про підготовку до засідання педагогічної ради 

Про формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних 

принципів особистості. 

В.О.Курятник   

3 
Про аналіз участі учнів у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін 
Т.І.Зобенько   

4 Про підготовку до круглого столу: Круглий стіл «Педагогіка партнерства». Т.І.Мехеда   

5 Дискусія «Майстерність учителя – прояв творчої активності особистості педагога» 

О.Г.Гриценко 

К.О.Пуха 

Л.В. 

Переясловець 

В.М.Старікова  

  



Березень 

1 
Про підготовку та організацію проведення    державної підсумкової  атестації 

в   4, 9-х класах. Обговорення нормативних документів. 
Т.І.Зобенько   

2 
Про виконання плану заходів щодо покращення результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2023 році 
Т.І.Зобенько   

3 

Про підготовку до засідання педагогічної ради 

Про організацію освітнього процесу на засадах дитиноцентризму та 

конструктивної співпраці учасників освітнього процесу – показник якості 

управлінських рішень 

Т.І.Зобенько   

4 
Про підготовку до методичного практикуму  для вчителів гуманітарного циклу 

«Онлайн- тренажери для формування предметних компетентностей» 

Т.І.Мехеда 

В.О.Кара 
  

5 
Про результати моніторингу стану викладання української літератури, предмета «Я 

досліджую світ» (початкова школа). 

Т.І.Мехеда 

В.В.Косенко 
  

Травень 

1 Про підсумки методичної роботи в 2022-2023 навчальному році. Т.І.Зобенько   

2 Про  планування методичної роботи на 2023-2024 навчальні роки Т.І.Зобенько   

3 
Про підготовку та організацію проведення  державної підсумкової 

атестації  здобувачів початкової освіти у 2022-2023 навчальному році 
В.М.Моторна    

5 
Про підготовку та організацію  проведення  державної підсумкової 

атестації  здобувачів базової середньої освіти у 2022-2023 навчальному році 
Т.І.Зобенько   

6 

Про  проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання  здобувачів повної загальної середньої освіти  у 2022-

2023 навчальному році 

Т.І.Зобенько   

7 

Про підсумки роботи педагогічного колективу над навчально-методичною 

проблемою (I етап) «Формування інноваційного освітнього середовища на основі 

педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу 

дитиноцентризму». 

Т.І.Зобенько   

 


