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                                                                                                                 Затверджую 

              Директор  

              Брацлавського ліцею №1 
 

 

               ___________ Оксана БІЛОЗІР  

 

Тематика засідань методичної ради  

на 2022/2023 навчальний рік 

 
№ Питання, що  розглядаються Відповідальний Відм. 

 СЕРПЕНЬ   

1 Про аналіз методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік. Камінська О.М.  

2 Про організацію методичної роботи у 2022/2023 навчальному році. Камінська О.М.  

3 Про планування методичної роботи на 2022/2023 рік. Камінська О.М.  

4 Про розподіл  обов’язків між членами  

методичної ради на 2022/2023 навчальний рік. 
Білозір О.Б.  

5 Про організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів 

освіти на засадах академічної доброчесності. 
Білозір О.Б.  

6 Про підготовку до педагогічної ради         Камінська О.М.  

7 Про підготовку до науково-практичного та психолого-

педагогічного семінару «Як працювати над науково-методичним 

питанням?»  

Бондар І.П.  

8 Про підготовку до круглого столу  «Створення навчального 

контенту для дистанційного навчання». 
Керівники МО  

9 Про підготовку до круглого столу «Ігрові та діяльнісні методи 

навчання в початковій школі шляхом використання ігрових 

наборів Lego Play box». 

Керівники МО  

 ЖОВТЕНЬ   

1 Про підготовку до засідання педагогічної ради 

Про адаптацію учнів 5-го класу та роботу педколективу з 

підвищення успішності та впровадження Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти. 

Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності 

сучасного педагога до впровадження інноваційних технологій в 

педагогічну практику. 

Камінська О.М.  

2 Про планування заходів щодо ефективної підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 
Камінська О.М.  

3 Про організацію розширеного засідання методичних комісій 

«Нова українська школа: нові форми організації освітньої 

діяльності учнів на уроках в середній школі».  

Керівники МО  

4 Про результати моніторингу стану викладання основ здоров’я (5-9 

класи), ЯДС (соціальна та здоров’язбережувальна галузь) (1-4 

класи).  

Камінська О.М.  

 ГРУДЕНЬ   

1 Про результати перевірки шкільної документації в  

І семестрі. 
Камінська О.М.  

2 Впровадження державного стандарту базової середньої освіти.  

 
Камінська О.М.  

3 Про проведення семінару-практикуму з питань реалізації 

компетентнісного підходу. 
Камінська О.М.  

4 Про аналіз участі учнів у II етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із базових дисциплін. 
Камінська О.М.  

5 Про підготовку до круглого столу: Круглий стіл «Педагогіка Камінська О.М.  
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партнерства».  

6 Дискусія «Майстерність учителя – прояв творчої активності 

особистості педагога». 
Камінська О.М.  

 БЕРЕЗЕНЬ   

1 Про підготовку та організацію проведення державної 

підсумкової  атестації в 4, 9-х класах. Обговорення нормативних 

документів. 

Камінська О.М.  

2 Про виконання плану заходів щодо покращення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році. 
Камінська О.М.  

3 Про стан роботи педагогічного колективу школи над проблемою 

«Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах 

компетентнісного підходу в контексті Положень «Нової 

української школи». 

Камінська О.М.  

4 Про затвердження списку предметів для ДПА в 9 класах у 

2022/2023 н.р. 
Камінська О.М.  

5 Про підготовку до методичного практикуму  для вчителів 

гуманітарного циклу «Онлайн-тренажери для формування 

предметних компетентностей». 

Єригіна І.В.  

 ТРАВЕНЬ   

1 Про підсумки методичної роботи в 2022/2023 н.р.  Камінська О.М.  

2 Про планування методичної роботи на 2023/2024 н.р. Камінська О.М.  

3 Про підготовку та організацію проведення  державної підсумкової 

атестації  здобувачів початкової освіти у 2022/2023 навчальному 

році. 

Камінська О.М.  

4 Про підготовку та організацію  проведення  державної підсумкової 

атестації  здобувачів базової середньої освіти 

у 2022/2023 навчальному році. 

Камінська О.М.  

5 Про  проведення державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання  здобувачів повної 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році 

Камінська О.М.  

6 Про підсумки роботи педагогічного колективу над навчально-

методичною проблемою (IІІ етап) «Реалізація сучасних 

педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного 

підходу в контексті Положень «Нової української школи». 

Камінська О.М.  

 


