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МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА,  

над якою працює педагогічний колектив Центру  в 2020-2025н.р.:  

«Транзиція. Модуляція освіти дітей з особливими освітніми потребами в сучасному 

інформаційно-технологічному просторі» 

Мета педагогічного колективу у 2021-2022 навчальному році:  

- створення умов для формування творчої особистості, здорової людини з незалежним високорозвиненим розумом, яка широко 

розуміє свої громадські обов’язки й реалізує в життя свою незалежну думку;  

- задоволення потреб у здобутті школярами загальної середньої освіти на рівні державних стандартів, виявлення і 

максимальний розвиток позитивних задатків у пізнавальній, емоційній, естетичній сферах для творення соціокультурного 

простору;  

- допомога молоді зорієнтуватися в суспільному вирі подій, соціальних, економічних, інформаційних явищ, у самостійному 

виборі власного професійного й життєвого шляху. 

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА,  
над якою працює методичне об’єднання вчителів освітніх галузей   

«МИСТЕЦТВО», «ТЕХНОЛОГІЇ», ТА «ЗДОРОВ'Я І ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»  
в 2020-2025н.р.:  

«Розвиток творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами на уроках 

оздоровчо-естетичного циклу через сучасні освітні технології» 
 
 

 

 

 



 

I.  ТЕМА:  Організація роботи методичного об’єднання  
у 2021 - 2022 навчальному році. 

 

Мета:   вивчити основні нормативні документи та інструктивно-методичні матеріали щодо вивчення предметів естетично-оздоровчих 

дисциплін.   Обговорити та  затвердити план роботи на 2021 – 2022 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити. 

 

Форма роботи: консультативний пункт 

 

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. Обговорення та затвердження плану роботи  методичного об’єднання на 2021– 

2022 н.р. 

Обговорення 

С
ер

п
ен

ь
 

Керівник  

методичного 

об’єднання   

 2. Вивчення тимчасових рекомендацій щодо організації проти епідеміологічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням  короно 

вірусної хвороби (COVID-19) 

Обговорення Члени 

методичного 

об’єднання 

 3. Вивчення методичних рекомендацій щодо вивчення фізичної культури, 

технічної і обслуговуючої праці, образотворчого мистецтва, інформатики, 

основ здоров’я, мистецтва у 2021 – 2022 н.р.  

 

Обговорення Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 4. Обговорення  програмно-методичного забезпечення навчального плану на 

2021-2022 н.р. 

 

Обговорення Члени 

методичного 

об’єднання 

 5. Ознайомлення з Абеткою для директора. Рекомендації до побудови 

внутрішньої системи забезпечення якісної освіти у закладі загальної середньої 

освіти. 

 Члени 

методичного 

об’єднання 

 6. Різне. Огляд  методичної літератури.     Обговорення Члени 

методичного 

об’єднання 

 Завдання членам методичного об’єднання  

Опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники. Забезпечити умови для безпечної роботи на уроках праці, фізичного виховання, 

інформатики, дотримуючи БЖ. Дотримуватися рекомендованих проти епідеміологічних заходів у закладі, постійно знайомитися зі статистикою 

захворюваності та новими рекомендаціями.  Ознайомитися з листом МОН України   № 1/9-436 від 30.08.2021 «Методичні рекомендації щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти в 2021/2022 н.р.», дотримуватися   програм і 

підручників, рекомендованих МОН України, вивчити критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, забезпечити умови для адаптації учнів 5 класу 

до шкільного життя. 



 

 
IІ.  ТЕМА:  Розвиток цифрової компетентності учителів у контексті європейських стандартів. 

  

 

Мета:   розглянути  питання про розвиток цифрової компетентності учителів, про зростання ролі ІКТ в освіті та повсякденному житті, про 

Рамку цифрової компетентності, що виступає еталонною моделлю, розробленою країнами Європи з метою створення спільної мови, 

наукової термінології та освітніх стандартів.  

 

Форма роботи: за круглим столом 

 

 

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. Розвиток цифрової компетентності учителів у контексті європейських 

стандартів. 

 

 

Доповідь 

 

Ж
о
в

т
ен

ь
 

 Пірогов С.О. 

 

 2. Цифрова компетентність вчителя: міжнародні тенденції і рамки. 

 

 

Доповідь  Степанчук Ю.В. 

 

 3. Тенденції і перспективи розвитку ІК-компетентності вчителя Нідерландів. 

 

 

Досвід  Черниш Л.Я. 

 4. Цифрові інструменти розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

вчителів і учнів Фінляндії. 

 

 

Досвід  Одінцова Н.М. 

 Завдання членам методичного об’єднання  

Опрацювати матеріал розвитку цифрової компетентності учителів у контексті європейських стандартів. 

 
 
 

 

 

 

 



IІІ.  ТЕМА:  НУШ. Модульні навчальні програми 5-9 класів. 
 
 

Мета:   розглянути питання про модульні програми 5-9 кл. НУШ, підготовка до виставки педагогічних технологій  учителями нашого 

методичного об’єднання.  

 

Форма роботи: круглий стіл 

 

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. Усе про модульні навчальні програми для шкіл. 

Модульні програми технологічної, мистецької, інформатичної, 

здоров’язбережувальної освітніх галузей 

 

 

Круглий стіл  

С
іч

ен
ь

 

   Члени 

методичного 

об’єднання 

 2. Підготовка до виставки педагогічних технологій. 

 

 

 

Методичний 

вернісаж 
Члени 

методичного 

об’єднання 

 3. Огляд новинок  методичної літератури. Ярмарок ідей Члени 

методичного 

об’єднання 

 Завдання членам методичного об’єднання  

Опрацювати матеріали щодо модульних програм. 

Підготувати матеріали до виставки педагогічних технологій. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



ІV.  ТЕМА:  Медійна грамотність в освітньому процесі 
 

Мета:    обговорити питання медійної грамотності в освітньому процесі,  

 обговорити план проведення виховних заходів в межах проведення методичних тижнів. 

 

Форма роботи: за круглим столом 

 

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. Використання комп’ютерних технологій у навчанні дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Доповідь 

Б
ер

ез
ен

ь
 

 Губко О.І. 

 

 

 2. Шляхи формування здоров’язбережувального складника цифрової компетентності 

учня. 

Виступ 

 

 

 Вискварка І.В.    

 3. Обговорення виховних заходів в межах  проведення предметно-методичних  

тижнів. 

Методичний 

вернісаж 
Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 4. Огляд методичної літератури. Обговорення Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 Завдання членам методичного об’єднання  

1. Розвивати цифрову грамотність та  ІК-компеетнтность вчителів нашого МО.  

2. Розробити плани  проведення предметно-методичних  тижнів  вчителів  праці, образотворчого мистецтва (04.04 – 08.04) та фізичної 
культури і основ здоров’я(09.05 – 13.05), впроваджувати в освітній процес здоров’язберігаючих технологій. 

3. Розробити уроки з елементами  здоров’яберігаючих технологій. 
4. Опрацювати новинки методичної літератури. 

 

 

 

 

 
 



V. ТЕМА: Підсумки роботи методичного об’єднання за 2021 – 2022 навчальний рік  
та складання перспективного плану на наступний навчальний рік. 

 

Мета:   підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів естетично-оздоровчих дисциплін за 2021 – 2022 

навчальний рік, заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою, 

скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік. 

 

Форма роботи: методична скарбничка  

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. Обговорення результатів проведення методичних  тижнів.  Звіт про виконання 

плану роботи 

методичного 

об’єднання 

Т
р

а
в

ен
ь

 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 2. «Педагогічна скарбниця». Звіти вчителів про самоосвітню діяльність. Звіти вчителів  Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 3. Підведення підсумків роботи МО за 2021 – 2022 н.р.  

Методична 

скарбничка 

Керівник  

методичного 

об’єднання   

 

 4. Завдання і пропозиції щодо роботи на 2022 – 2023 н.р. Панорама ідей Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 Завдання членам методичного об’єднання:  

Поповнити свій робочий кабінет новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим матеріалом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=40140  

Перевернутий клас 

 

 

 

 

 

 
определения психофизиологических и личностных свойств нервной системы для организации успешной учебной деятельности. 

Важливість визначення психофізіологічних функцій та емоційних реакцій для організації навчального процесу 

 

 

http://dl.khadi.kharkov.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=40140


Виховання в учнів естетичного смаку та позитивного ставлення до предметів художньо-естетичного 

циклу







https://nus.org.ua/questions/vidpovidayemo-na-zapytannya-use-pro-

modelni-navchalni-programy-dlya-rozrobnykiv-i-shkil/  

https://nus.org.ua/questions/vidpovidayemo-na-zapytannya-use-pro-modelni-navchalni-programy-dlya-rozrobnykiv-i-shkil/
https://nus.org.ua/questions/vidpovidayemo-na-zapytannya-use-pro-modelni-navchalni-programy-dlya-rozrobnykiv-i-shkil/

