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Додаток 4 

 

Тематика засідань методичної ради 

Промінської гімназії Боратинської сільської ради 
 

27.08.2021 

1. Обговорення та схвалення плану методичної роботи на 2021/2022 

навчальний рік. 

2. Про розподіл обов'язків між членами методичної ради 

3. Особливості освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році 

(методичні рекомендації). 

 

20.09.2021 

1. Затвердження плану проведення предметних та методичних тижнів в 

2021/2022 навчальному році. 

2. Підготовка до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад. 

3. Форми і методи подання матеріалу в умовах дистанційного навчання. 

 

11.11.2021 

1. Про підсумки І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін. Підготовка учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

2. Аналіз особливостей сучасного уроку. 

3. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

 

14.12.2021 

1. Про результативність методичної роботи за І семестр 2021/2022 

навчального року. 

2. Застосування інноваційних технологій навчання. 

3. Про коригування планів роботи з обдарованими учнями й учнями, що 

мають низьку мотивацію до навчання. 

4. Підсумки курсової перепідготовки вчителів. 

5. Про підготовку творчих робіт на конкурс методичних та дидактичних 

матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

 

17.01.2022 

1. Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів 

до державної підсумкової атестації – 2022. 

2. Про підготовку до участі випускників у ДПА. Погодження матеріалів 

практичної частини державної підсумкової атестації. 

3. Творчі звіти вчителів, що атестуються. 
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4. Про схвалення творчих робіт, розроблених на  на конкурс методичних та 

дидактичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів Волині». 

 

21.03.2022 

1. Про компетентнісну школу як провідну ідею концепції НУШ. 

2. Про взаємовідвідування уроків вчителів (4 клас). 

3. Про участь учнів школи у творчих конкурсах. 

 

18.04.2022 

1. Досвід і реалізація науково-методичної проблеми школи. 

2. Узагальнення досвіду роботи вчителів школи з питань реалізації науково-

методичної проблеми 

 

16.05.2022 

1. Аналіз роботи методичної ради. 

2. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік. 

3. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків 

методичної роботи школи в 2021/2022 навчальному році. 
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