
Засідання 1 

Тема : Ознайомлення з вимогами державних стандартів. 

Дата проведення:             вересень 2017р. 

№ 

з/п 

Питання,  

що розглядаються 

Форма 

проведення 

Відповідальний 

1 

 

 

 

 

Аналіз роботи  ШМО за 2016 – 2017 

навч. рік. Аналіз результатів 

навчальних досягнень учнів 2016-2017 

н.р. з предметів естетичного, фізичного 

та трудового навчання 

звіт Бабенко Н.Д. 

2 

 

Ознайомлення та затвердження плану 

роботи на 2017– 2018 н. р. 

Обговорення і 

корекція 

Бабенко Н.Д. 

3 

 

 

Затвердження плану  - графіку 

розподілу варіативних модулів 

вивчення фізичної культури 5-9 класах 

Інформаційне 

повідомлення 

Іванова О.В. 

4 

 

 

Вивчення  змісту Державного 

стандарту освіти за оновленими 

програмами з метою побудови 

навчального процесу на якісному рівні 

Ознайомлення, 

обговорення 

Всі вчителі 

 

 

5 Наповнення блогу вчителів ШМО-як 

результат успішної виховної та 

навчальної діяльності 

до обговорення Всі вчителі 

6 Підготовка й проведення шкільного 

тура олімпіад з трудового навчання та 

спортивних змагань  

Інформація  Бабенко Н.Д. 

 

 

Засідання 2 

Тема «Шляхи розвитку пізнавальних інтересів на уроках» 

Дата проведення :       жовтень______  2017. 

 

 

 

 



 

                                                        

 

 

 

 

 

Засідання 3 

 

Тема:  «Новаторство в педагогічній науці»:  

Дата проведення: січень_______ 2018 р. 

 

 

 

№ 

з/п 

Питання,  

що розглядаються 

Форма 

проведення 

Відповідальний Примітка 

1 Місце інклюзивної освіти у 

вітчизняній освітній системі. 

педагогічні 

читання 

Іванова О.В.  

2 Новітні методи, технології 

навчання фізичній культурі 

та впровадження їх у 

навчальний процес 

повідомлення Дубина Д.Р.  

3 Використання ІКТ вчителями 

методичного об’єднання у 

викладанні навчальних 

дисциплін та виховній роботі. 

обмін 

досвідом 

Всі вчителі 3 

4 Роль здоров’язберігаючих 

компетенцій в умовах 

інклюзивної освіти 

повідомлення Проник І.П  

5 Стимулювання особистісного 

розвитку учнів на уроках 

трудового навчання за 

допомогою інтерактивних 

методів навчання 

повідомлення Христов В.Д  

6 Аналіз підсумків шкільного 

тура олімпіад  

інформаційне 

повідомлення 

Бойко Л.М. 

Христов В.Д. 

 

7 Підготовка до проведення  

предметної декади 

 

до 

обговорення, 

пропозиції 

 

 

Бабенко Н.Д. 

всі вчителі. 

 



 

 

 

 

Засідання 4 

Тема: «Успішність учнів- результативність  діяльності вчителя» 

 

Дата проведення :березень____2018 р. 

№ з/п Питання,  

що розглядаються 

Форма 

проведення 

Відповідальний Примітка 

1 Іноваційні технології під час 

роботи з обдарованими 

дітьми на уроцках 

обслуговуючої праці та в 

позаурочний час 

виступ 

 

Бойко Л.М 

 

 

2 Прийоми психологічної 

співпраці та мотивація учнів 

на уроках фізичної культури 

 

виступ Дубина Д.Р.  

3 Роль здоров’язберігаючих 

компетенцій в умовах 

інклюзивної освіти 

повідомлення Проник І.П  

4 Про неухильне дотримання 

принципів гарантування 

свободи педагогічної 

діяльності вчителя 

інформування Іванова О.В  

5 Обмін досвідом щодо 

використання вчителями 

методичного об’єднання 

інтерактивних технологій для 

формування ключових та 

предметних компетентностей 

 

Круглий стіл Бабенко Н.Д 

всі вчителі. 

 

6 Інноваційні технології на 

уроках музичного мистецтва 

 

 

із досвіду 

роботи 

Гриб К.В.  

№ 

з/п 

Питання,  

що розглядаються 

Форма 

проведення 

Відповідальний Примітка 



 

Протоколи та матеріали засідання надаються 

  

1 Ознайомлення з досвідом 

роботи вчителя, що 

претендує на підтвердження  

педагогічного звання 

«учитель-методист»- Бойко 

Л.М 

з досвіду роботи Бойко Л.М.  

2 Аналіз результативності 

участі обдарованих учнів у 

районному та обласному 

турах олімпіад, районних та 

обласних змаганнях.  

повідомлення Бойко Л.М. 

Христов В.Д. 

Іванова О.В. 

 

3 Роль лікувально-фізичної 

культури в освітньому 

процесі 

 інформаційне 

повідомлення 

Проник І.П.   

4 Дослідницька робота- 

основа розвитку творчої 

активності учнів 

інформація Христов В.Д. 

 

 

5 Анкетування вчителів анкетування Бабенко Н.Д.  



 

 


