
                                    Протокол №1 
               засідання методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін  

                                  Курахівського професійного ліцею 

 

Дата проведення:   02 вересня  2021 року 

Присутні : 10 осіб 

 

Голова:    Лебедь Наталя Анатоліївна 

 

          

                                       Порядок   денний: 

1. Про аналіз роботи методичного об'єднання за минулий навчальний   рік. 

2. Про затвердження календарно-тематичного планування  на 2021 - 2022  н. р. 

3. Про затвердження   плану   роботи   методичного об'єднання   на  2021 -2022  

н. р. 

4. Актуальний інструктаж. 

Особливості організації освітнього процесу  у 2021-2022 навчальному році:  

 Методичні рекомендації щодо викладання  навчальних предметів у 

2021/2022 навчальному році  

 Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.  

 Інструкція щодо заповнення класного журналу  

 Лист МОН України “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 

2021/2022 навчальному році”   

5. Організація ефективного і безпечного освітнього середовища під час 

викладання фізичної культури . 

  

1.СЛУХАЛИ:  

Лебедь Н.А., керівник МО, -   проаналізувала роботу кожного вчителя  за 

минулий  навчальний  рік. Аналіз роботи свідчить , що за минулий навчальний 

рік  значно підвищився науково-теоретичний  та методичний рівень  викладання 

навчальних предметів , посилилась увага до виховної та розвивальної функції 

навчання , до пошуків його ефективних форм і методів.  Керівником МО були 

відмічені недоліки у роботі МО та надані рекомендації для їх усунення.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Врахувати недоліки роботи  МО .  

2. Підвищувати професійну майстерність викладачів шляхом самоосвіти.  

 

 



2.  СЛУХАЛИ: 

Лебедь Н.А., керівника МО - яка наголосила, що потрібно затвердити всім 

викладачам календарно-тематичне планування на 2021 - 2022 н. р. 

ВИСТУПИЛИ: 

В обговоренні цього питання взяли участь всі члени методичного об’єднання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити запропоновані викладачами  календарно - тематичні плани на 2021 

– 2022 н. р. 

3. СЛУХАЛИ: 

Лебедь Н.А., керівник МО, -  ознайомила всіх членів методичного об’єднання з 

планом роботи на 2021 -2022 н. р. Заступник директора Смолякова Г.А.  

перевірила  і погодила план роботи  методичного об’єднання . 

            В обговоренні питання взяли участь всі члени методоб’єднання. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Затвердити  план роботи методичного об’єднання на 2021 – 2022 н. р. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Лебедь Н.А., керівник МО, - наголосила, що у 2021 - 2022 навчальному році МО 

викладачів  продовжує працювати  над проблемою:  «Впровадження  

компетентнісно-орієнтованого  підходу  в навчально-виховний  процес  

здобувачів освіти» та провела актуальний інструктаж стосовно особливостей 

організації освітнього процесу  у 2021-2022 навчальному році 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

  1.Викладачам врахувати в своїй роботі отриману інформацію 

 

5.Слухали: 

Ушань В.А. з доповіддю на тему «Організація ефективного і безпечного 

освітнього середовища під час викладання фізичної культури .» 

ВИРІШИЛИ: 

1.Взяти до уваги отриману інформацію 

 

  

 

       Керівник МО   Н.А. Лебедь  
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