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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 2022-2023 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 2022 - 2023 навчальному році. 

 

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

дисциплін.   Обговорити та  затвердити план роботи на 2022 – 2023 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 2022-2023 

н.р. 
Обговорення 

С
ер

п
ен

ь
 

Керівник  

методичного 

об’єднання   

 2. Про особливості викладання навчальних предметів у 2022-2023 навчальному році 

та програмно-методичне забезпечення викладення предметів природничо-

математичного  циклу (програми, підручники, посібники). Зміни до навчальних 

програм наказ від від 03.08. 2022 року № 698. 

Обговорення 

 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 
3. Особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану.  

Співпраця учасників освітнього процесу під час дистанційного навчання. 
Обговорення 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 
4. Як організувати викладання навчальних предметів в умовах воєнного стану: 

рекомендації Державної служби якості освіти. 
Інформація 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 5. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі.  Особливості викладання 

навчальних предметів в 5 класі НУШ. 
Виступ 

Одінцова Н.М. 

 Завдання членам методичного об’єднання  

1.   Опрацювання нормативних документів: 

програм та основних вимог до викладання предметів оздоровчо-естетичних дисциплін; 

 критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;  

вимог до ведення шкільної документації;  опрацювати методичні матеріали по організації навчання під час воєнного стану. 

2. Складання і затвердження календарно-тематичних планів. 

3. Взаємовідвідування уроків. 

4. Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки. 

 

 

 



 

 

IІ.  ТЕМА:  Нова Українська школа – можливості та виклики. 
  

Мета:   ознайомитися з новою роллю сучасного вчителя, розширити знання про суб’єкт-суб’єктивну взаємодію в освітньому процесі НУШ; розглянути 

алгоритм організації уроку за діяльнісним підходом; обговорити як оцінювати навчальні досягнення учнів: що врахувати та які критерії обрати; 

ознайомитись з концептуальним значенням наскрізного виховання; поділитися досвідом організації освітнього середовища НУШ та концептуальним 

значенням наскрізного виховання. 

Форма роботи: за круглим столом 

 

 

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. Технології підвищення професійної компетентності педагога в умовах НУШ.. 

 

 

Доповідь 

 

Ж
о
в

т
ен

ь
 

 Одінцова Н.М. 

 

 2. Сучасні вимоги НУШ до викладання предметів оздоровчо-естетичних галузей. 

 

 

Доповідь Губко О.І. 

 3.Особливості оцінювання досягнень учнів в 5 класі НУШ. 

 

 

Досвід  Черниш Л.Я. 

 4. Академічна доброчесність як запорука підвищення якості освітнього процесу. 

 

 

Досвід  Пірогов С.О. 

 Завдання членам методичного об’єднання  

1. Опрацювати інформацію про оцінювання навчальних досягнень учнів, розробити власні критерії оцінювання, розробити та активно 

впроваджувати матеріали для формувального оцінювання. 

2. Інформацію з виступів та доповідей взяти до уваги та впроваджувати в навчальний процес.  

3. Взаємовідвідування уроків. 
 
 

 

 

 

 

 



 

IІІ.  ТЕМА:  STEM – освіта: шляхи впровадження, актуальні питання. 
 

 

Мета:   ознайомитися з особливостями STEM-освіти НУШ, впровадженням STEM-технологій на уроках оздоровчо-естетичних галузей.  

 

Форма роботи: круглий стіл 

 

 

 

Тематика засідань 
Форми   та методи 

проведення 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

 1. STEM, STEАM,  STREAM - в освітньому процесі НУШ. Віртуальна та доповнена 

реальність як технології STEM-освіти. 

 

 

Круглий стіл  

С
іч

ен
ь

 

  Губко О.І. 

 2. Педагогічна майстерність вчителя як умова впровадження STEM-освіти. 

 

 

 

Доповідь Одінцова Н.М. 

 3. Цифрові інструменти Google як новітні технології STEM-освіти. 

 

Ярмарок ідей Пірогов С.О. 

 Завдання членам методичного об’єднання  

1. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз. 

2. Впроваджувати в освітню діяльність STEM-технології (STEM-уроки, STEM-проєкти, STEM-тижні). 

3. Інформацію виступів та доповідей взяти до уваги. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

ІV.  ТЕМА:  Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах Нової Української школи 
 

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. Підвищення професійної компетентності педагогів в умовах НУШ та інтеграції до 

Європейського освітнього простору. 

Доповідь 

Б
ер

ез
ен

ь
 

 Дядя Д.Є. 

 

 

 2. Особистісна компетентність вчителя як важлива складова його професійного 

зростання. 

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. Використовувати в навчальному процесі нові технології, що підвищують ефективності і якості освіти. 

2. Розробити плани  проведення предметно-методичних  тижнів  вчителів  праці, образотворчого мистецтва (________) та фізичної культури 

і основ здоров’я(____________). 
3. Розробити уроки з елементами  здоров’яберігаючих технологій. 
4. Опрацювати новинки методичної літератури. 

 

 

 

 



 
 

V. ТЕМА: Підсумки роботи методичного об’єднання за 2022 – 2023 навчальний рік  

та складання перспективного плану на наступний навчальний рік. 

 

Мета:   підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів естетично-оздоровчих дисциплін за 2022 – 2023 

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 2022 – 2023 н.р.  

Методична 

скарбничка 

Керівник  

методичного 

об’єднання   

 

 4. Завдання і пропозиції щодо роботи на 2023 – 2024 н.р. Панорама ідей Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 Завдання членам методичного об’єднання:  

1. Розробити програму до свого предмета згідно модельної навчальної програми. 

2. Опрацювання фахової літератури, вебінарів. Підвищувати рівень самоосвіти. 
 

 

 

 

 

 


