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Додаток 4 

 

Тематика засідань методичної ради 

Промінської гімназії Боратинської сільської ради 

на 2022/2023 навчальний рік 
 

26.08.2022 

1. Обговорення та погодження плану методичної роботи на 2022/2023 

навчальний рік. 

2. Про розподіл обов'язків між членами методичної ради 

3. Особливості освітнього процесу в 2022/2023 навчальному році 

(методичні рекомендації) 

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

Проблеми. Перспективи. 

 

19.09.2022 

1. Затвердження плану проведення предметних та методичних тижнів в 

2022/2023 навчальному році 

2. Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу 

як чинник успішної соціалізації учнів. 

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

 

24.10.2022 

1. Про комфортне, безпечне, інклюзивне, розвивальне та мотивуюче 

середовище, як результат спільної діяльності учасників освітнього процесу 

2. Формування позитивної мотивації учнів до навчання 

3. Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу школи з 

проблем формування громадянської свідомості учнів. 

 

14.11.2022 

1. Про участь учнів в інтернет олімпіадах та конкурсах. 

2. Аналіз особливостей сучасного уроку. 

3. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної 

літератури. 

 

14.12.2022 

1. Про результативність методичної роботи за І семестр 2022/2023 н. р. 

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

мають низьку мотивацію до навчання. 

3. Підсумки курсової перепідготовки вчителів 
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16.01.2023 

1. Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовку учнів 

до державної підсумкової атестації у 2023 році. 

2. Творчі звіти вчителів, що атестуються. 

3. Про схвалення методичних розробок педагогів гімназії на конкурс-

виставку «Творчі сходини педагогів Волині». 

 

27.02.2023 

1. Про підготовку до засідання педагогічної ради. 

2. Про взаємовідвідування уроків вчителів в 4 класі. 

3. Про підготовку до участі випускників 4 та 9класів у ДПА. Погодження 

матеріалів практичної частини державної підсумкової атестації. 

 

29.03.2023 

1. Оптимізація процесу соціалізації особистості засобами інноваційного 

наповнення освітнього середовища шляхом забезпечення взаємодії в процесі 

підготовки здобувачів освіти до життя у постійно змінних швидкоплинних 

умовах сьогодення. 

2.  Про участь учнів гімназії у творчих конкурсах. 

3. Про підготовку до конференції «Адаптивні технології управління 

навчанням та соціалізація особистості педагогів та учнів». 

 

17.04.2023 

1. Хід реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти. 

2. Про підготовку учнів 4 та 9 класів до державної підсумкової атестації. 

 

15.05.2023 

1. Аналіз роботи методичної ради. 

2. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків 

методичної роботи гімназії в 2023/2024 навчальному році. 

 


