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ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання Методичної ради  

30 серпня 2022 р. 

 

 

Голова —  Захарчук В.В. 

Секретар — Рибаченко І.В. 

Присутні: Гребенюк І.В., Слободяник С.В., Максименко В.В., Велієва О.С., 

Паламаренко Н.В., Сінчук Д.Д. 

 

Порядок денний: 

1. Про підсумки роботи Методичної ради ЗЗСО у 2021 – 2022 н. р. 

2. Обговорення та схвалення Плану роботи Методичної ради на новий 

навчальний рік 

3. Ключові завдання МО школи щодо підготовки вчителів до реалізації 

Концепції НУШ та нового Державного стандарту базової середньої освіти 

4. Ключові напрямки виховної роботи школи в умовах воєнного стану 

5. Обговорення та схвалення планів роботи шкільних МО 

6. Затвердження Плану проведення предметних тижнів 

7. Про організацію роботи психолого-педагогічного семінару та проведення 

практичних семінарів для педагогів ЗЗСО 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Захарчук В.В., заступника директора з НВР, яка поінформувала про 

виконання Плану  роботи Методичної ради ЗЗСО у 2021 – 2022 н. р. Вона 

зазначила, що у навчальному закладі діяла Методична рада та 4 методичних 

об’єднання вчителів. Протягом навчального  року було проведено 5 засідань МР 

закладу та по 4 – 5 засідань шкільних МО. Методична робота в закладі була 

спрямована на виконання  Річного плану роботи закладу. Всі заплановані заходи 

протягом 2021 – 2022 н. р. було проведено. Додатково проводилися практичні 

семінари для педагогів закладу, метою проведення яких було надання 

методичної допомоги вчителям в організації та веденні дистанційного навчання. 

На сайті закладу було створено спеціальні розділи для висвітлення методичної 

роботи з працівниками ЗЗСО. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гребенюк І.В., який запропонував вважати роботу Методичної ради закладу 

за 2021 – 2022 н. р. вважати задовільною. 

ВИРІШИЛИ: 

   Роботу  Методичної ради закладу за 2021 – 2022 н. р. вважати задовільною. 

2. СЛУХАЛИ: 

Захарчук В.В., яка ознайомила членів Методичної ради ЗЗСО з планом 

роботи ради на 2022 – 2023 н. р. Валентина Василівна зазначила, що на 

навчальний рік заплановано провести 5 засідань МР закладу, ознайомила 

присутніх з основними напрямками роботи МР, розповіла про План заходів із 



реалізації науково-методичної роботи ЗЗСО на 2022 -2023 н. р., а також, надала 

інформацію членам МР про запланований зміст роботи на 5 засідань МР. 

ВИСТУПИЛИ: 

Сінчук Д.Д., який запропонував схвалити План роботи Методичної ради 

ЗЗСО на 2022 – 2023 н. р. та включити заходи з Плану до Річного плану роботи 

ЗЗСО на новий навчальний рік. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити План роботи Методичної ради ЗЗСО на 2022 – 2023 н. р. та 

включити заходи з Плану до Річного плану роботи ЗЗСО на новий навчальний 

рік. 

3. СЛУХАЛИ: 

Велієву О.С., яка розповіла про Концепцію НУШ та новий Державний 

стандарт базової середньої освіти. Ольга Степанівна ознайомила членів МР з 

ключовими  завданнями  роботи МО школи щодо підготовки вчителів до 

реалізації Концепції НУШ та нового Державного стандарту базової середньої 

освіти, зокрема було зазначено, що під час засідань МО потрібно обов’язково 

розглянути такі питання як: 1) здійснення формувального оцінювання учнів; 2) 

впровадження діяльнісних, зокрема ігрових, методів навчання; 3) використання 

цифрових технологій та технологій дистанційного навчання; 4) професійна 

діяльність вчителя в сфері формування ключових та предметних (галузевих) 

компетентностей відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”; 

впровадження методів  STEM-освіти у навчальний процес. 

ВИСТУПИЛИ: 

Максименко В.В., яка запропонувала врахувати пропозиції Велієвої О.С. при 

плануванні роботи шкільних МО, керівникам МО здійснювати роботу 

спрямовану для надання методичної підтримки педагогічних працівників 

закладу щодо реалізації Концепції НУШ та нового Державного стандарту базової 

середньої освіти. 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати пропозиції Велієвої О.С. при плануванні роботи шкільних МО, 

керівникам МО здійснювати роботу спрямовану для надання методичної 

підтримки педагогічних працівників закладу щодо реалізації Концепції НУШ та 

нового Державного стандарту базової середньої освіти. 

4. СЛУХАЛИ: 

Березюк В.П., яка розповіла ключові напрямки виховної роботи школи в 

умовах воєнного стану. Валентина Петрівна ознайомила присутніх з новою 

Концепцією національно-патріотичного виховання, зазначила, які виховні 

заходи потрібно обов’язково включити до Плану виховної роботи ЗЗСО на 2022 

– 2023 н. р. та планів виховної роботи класних керівників, повідомила про 

основні ресурси, що стануть у нагоді вчителям при роботі з учнями в умовах 

війни та при організації роботи з дітьми з числа ВПО. 

 ВИСТУПИЛИ: 

Паламаренко Н.В., яка запропонувала активно впроваджувати заходи щодо 

реалізації нової Концепції національно-патріотичного виховання та 

впроваджувати її основні завдання у виховний процес ЗЗСО. 



ВИРІШИЛИ: 

Впроваджувати заходи щодо реалізації нової Концепції національно-

патріотичного виховання та впроваджувати її основні завдання у виховний 

процес ЗЗСО. 

5. СЛУХАЛИ: 

Слободяник С.В., яка розповіла про заплановані форми та методи роботи МО 

класних керівників. 

Максименко В.В. повідомила тематику засідань МО вчителів початкових 

класів та вихователів ДНЗ. 

Велієва О.С. ознайомила всіх присутніх зі змістом роботи запланованих 

засідань вчителів природничо-математичного циклу дисциплін на 2022 – 2023 

н.р. 

Паламаренко Н.В. розповіла про планування роботи вчителів суспільно-

гуманітарного циклу дисциплін. 

ВИСТУПИЛИ: 

Захарчук В. В., яка запропонувала схвалити плани роботи шкільних МО на 

2022 – 2023 н. р. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити плани роботи шкільних МО на 2022 – 2023 н. р. 

6. СЛУХАЛИ: 

Захарчук В.В., яка ознайомила членів МР закладу з Планом проведення 

предметних тижнів та декад на 2022 – 2023 н. р.  

ВИСТУПИЛИ: 

Слободяник С.В. запропонувала затвердити План проведення предметних 

тижнів та декад на  2022 – 2023 н. р., а також включити заходи з нього до Річного 

плану роботи ЗЗСО на 2022 – 2023 н. р. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити План проведення предметних тижнів та декад на  2022 – 2023 н. 

р., а також включити заходи з нього до Річного плану роботи ЗЗСО на 2022 – 

2023 н. р. 

7. СЛУХАЛИ: 

Захарчук В.В. розповіла про організацію роботи психолого-педагогічного 

семінару та проведення практичних семінарів для педагогів ЗЗСО. 

ВИСТУПИЛИ: 

Гребенюк І.В. запропонував схвалити План роботи психолого-педагогічного 

семінару та включити заходи з нього до Річного плану роботи ЗЗСО на 2022 – 

2023 н. р. 

ВИРІШИЛИ: 

Схвалити План роботи психолого-педагогічного семінару та включити 

заходи з нього до Річного плану роботи ЗЗСО на 2022 – 2023 н. р. 

 

Голова  В. В. Захарчук  

 

Секретар  І. В. Рибаченко 
 


