
 

Перше засідання 

вересень 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2016-

2017 н.р. 

Обговорення та затвердження плану роботи НМК 

на новий навчальний рік. 

 

 
Погребняк О.І. 

 

2.  Вивчення нормативних документів щодо 
планування та викладання математики, фізики, 
хімії, інформатики в школі. 

 
Погребняк О. І. 

3.  Ознайомлення з планами роботи вчителів та 
обговорення індивідуальних тем, над якими вони 
працюють. 

 
Погребняк О. І. 

4. Погодження графіку відкритих уроків. 
 

 
Погребняк О. І. 

 

5. Про підготовку до шкільних та районних олімпіад 
з математики, фізики, хімії, інформатики. 

 
вчителі 

 

6. Семінар «Впровадження дистанційного навчання 

через використання ІКТ для розвитку і 

самореалізації особистості школяра» 

 
Прокопчук В. В. 

Вчителі 

 Домашнє завдання 
 

 

1. Учителям підготувати учнів до участі в шкільних 
та районних олімпіадах. 

Вчителі 
 
 

2.  Підготувати доповідь з теми «Дистанційне Погребняк О. І. 
 



навчання педагога  як необхідна умова розвитку 

інноваційного потенціалу» 

 

3. Вчителям підготувати завдання для проведення 
шкільних олімпіад. 

Вчителі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Другезасідання 

листопад 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. Підсумки шкільних олімпіад з математики, 
фізики, хімії та інформатики. 

 
Погребняк О.І. 

 

2.  Круглий стіл «Дистанційне навчання педагога як 

необхідна умова розвитку інноваційного 

потенціалу » 

 
Вчителі 

3. Обговорення плану роботи з батьками з метою 
створення сприятливих психолого-педагогічних 
умов для підвищення рівня навчальних досягнень 
учнів.  

 
Погребняк О. І. 

вчителі 
 

4. Огляд новин методичної, психолого-педагогічної 

літератури, періодичної преси 
Вчителі 

6. Доповідь «Дистанційне навчання як необхідна 

умова розвитку інноваційного потенціалу». 
Погребняк О. І. 

 Домашнє завдання 
 

 

1. Вчителям підготувати учнів до участі у ІІ етапі 
олімпіад з математики, фізики, хімії, 
інформатики.  

Вчителі 
 
 

2.  Підготувати доповідь з теми «Індивідуальна 
робота учнів на уроках фізики». 
 

Захаров М. А. 
 
 

 

 

 

http://schklenovets.ucoz.ua/news/trete_zasidannja_metodob_ednannja_suspilno_gumanitarnogo_ciklu/2012-12-12-11
http://schklenovets.ucoz.ua/news/trete_zasidannja_metodob_ednannja_suspilno_gumanitarnogo_ciklu/2012-12-12-11
http://schklenovets.ucoz.ua/news/trete_zasidannja_metodob_ednannja_suspilno_gumanitarnogo_ciklu/2012-12-12-11


 

 

Третєзасідання 

січень 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. Підведення підсумків успішності з математики, 
фізики, хімії, біології, інформатики за I семестр 
2017-2018 н. р. 

 
Погребняк О.І. 

 
2.  Обговорення уроків. Методичний коментар до 

уроків. 
 

Вчителі 
3.  Обговорення підсумків районних олімпіад з 

фізики, математики, біології, хімії, інформатики. 
 

Погребняк О. І. 
Вчителі 

4. Доповідь з теми: «Індивідуальна робота учнів на 
уроках фізики». 
 

 
Захаров М. А. 

 
 Домашнєзавдання 

 

 

1. Організація підготовки учнів до державної 
підсумкової атестації в 9 та 11 класах. 

Вчителі 
 
 

2.  Організація підготовки учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

 
Вчителі 

 
 
3. 

 
Підготувати доповідь «Роль задач у формуванні в 
учнів компетентностей на уроках математики». 

 
Захарова Л. А. 

 

 

 



 

Четвертезасідання 

 

 

квітень 

№ 
п/п 

Зміст Відповідальні 

1. Доповідь «Роль задач у формуванні в учнів 

компетентностей на уроках математики». 

Захарова Л. А. 

2.  «Про організацію підготовки учнів до державної 
підсумкової атестації». Обмін досвідом. 

 
вчителі 

 

3.  Доповідь «Роль науково-дослідницької роботи у 
формуванні світогляду учнів». 

 
Погребняк О. І. 

 
4. Обговорення «Підготовка учнів 11 класу до 

зовнішнього незалежного оцінювання». 
 

Вчителі 
5. Звіт про роботу кабінетів  фізики, біології, хімії Вчителі 

6. Рекомендації та побажання щодо роботи НМК на 
2018-2019 н. р. 
 

 
вчителі 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи НМК вчителів 

природничо-математичного циклу 

Олександрівської ЗОШ I-III ступенів 

на 2017-2018 н. р. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Список учасників НМК: 

 

 

1. Погребняк О. І. – вчитель хімії та біології, керівник 

НМК 

 

2. Захаров М. А. – вчитель фізики 

 

3. Захарова Л. А. – вчитель математики 

 

4. Прокопчук В. В. – вчитель інформатики 

 

 

 

 



 

Заходи підвищення фахової майстерності педагогів 

 

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження перспективного 

педагогічного досвіду: 

- кожному вчителю виступити з доповіддю про свій досвід на 

засіданні НМК, ознайомити з ним колег в ході проведення відкритих 

уроків, взаємовідвідування уроків, позаурочних заходів; 

 

-на засіданнях НМК постійно ознайомлюватися з новинками 

психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими загально 

педагогічними періодичними виданнями. 

 

2. Систематично самостійно підвищувати свій фаховий рівень, 

розв’язуючи складні, конкурсні, олімпіаднізадачи з математики, 

фізики, хімії, біології, інформатики. 

 

3. Участь у роботі районних НМК, районних семінарах, круглих 

столах, конференціях. 

 

4. Підвищення фахового рівня шляхом проходження курсової 

перепідготовки при Донецькому обласному ІППО. 

Основні напрямки роботи вчителів 

на 2017-2018 н. р. 



 

- опрацювання Регіональної програми впровадження 

компетентністно-орієнтовного підходу  в навчально-виховному 

процесі; 

 

-впровадження засад компетентнісно-орієнтовного підходу у 

викладанні предметів природничо-математичного циклу; 
 

- виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження 

перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих 

вчителів щодо формування ключових компетентностей учнів 

змістом природничо-математичної освіти;  

 

- оволодіння інноваційними педтехнологіями навчання; 

 

- робота з обдарованими учнями; 

 

- оволодіння навичками роботи з мультимедійною дошкою та 

іншими сучасними технічними засобами; 

 

- впровадження в практику новітніх інформаційних технологій.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література 

 

1.Національна програма «Освіта» (ХХІ ст.) 

2. Закон України «Про загальну середню освіту», Київ, 1999. 

3. Рубан Д. «Сто варіантів на ваш погляд (нові інформаційні              

технології)», Освіта, 1992. 

4. Демченко В. С. «Співробітництво у навчанні», М., 1996. 

5. Ночванова О. «Нестандартні форми роботи педагога», К.,1998. 

6. Падалка О. С. та ін.. «Педагогічні технології», Українська 

енциклопедія, 1995. 

7. Сучасні шкільні технології, К., 2004. 

8. Волобуєва Т. В. «Розвиток творчої компетентності школярів». 

Харків, 2005. 

9. Чернишов О. І., Чернікова Л. Г. «Теорія і практика впровадження 

компетентнісно-орієнтовного підходу», Донецьк: Скарбниця 

Донеччини, № 1, 2005. 

10. Варов В., Зац В. «Виховні технології», редакція загально-

педагогічних газет, 2004. 

11. Конаржевський Ю. А. «Аналіз уроку», Харків: Ранок, 2008. 

12. Фахові журнали та газети.  

 

 

 



 

 

 

Методична проблемна тема школи: Від інноваційних сучасних 

освітніх технологій через педагогічну майстерність учителя до 

формування інформаційно компетентного випускника: освіченої, 

духовно багатої свідомої особистості, конкурентоспроможньої в 

сучасному житті. 

 

Проблемна тема методичного об'єднання: Оволодіння ефективними 

педагогічними прийомами, та впровадження інноваційних технологій 

навчання й виховання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз 

роботи методичного об’єднання вчителів природничо-

математичного циклу за 2016-2017 навчальний рік 

Проблема методичного об'єднання: Оволодіння ефективними педагогічними 

прийомами, та впровадження інноваційних технологій навчання й виховання. 

Задачі методичного об’єднання:   

1.Вибір стратегії методичного об'єднання , методів викладання, щоб наблизити 

зміст навчання до змісту життя. 

  2.Спрямувати навчання на пояснення життєвих ситуацій і підготовку 

компетентної людини. 

 3.Вирішення проблем самоосвіти, самовдосконалення. 

 4.Розробка і втілення у навчальний процес високоефективних технологій 

навчання. 

 

Методична робота МО:  

 Участь у засіданнях МО 

 Взаємовідвідування уроків 

 Огляди методичної літератури 

 Проведення предметних тижнів 

 Участь у конкурсах, олімпіадах 

Підвищення педагогічної майстерності членів МО вчителів природничо-

математичного циклу: 

 участь в роботі педагогічних рад, семінарів, круглих столів, тренінгів; засіданнях 

МО; творчих групах. 

На протязі року відбулось чотири засідання методичного об’єднання. Основна 

увага в роботі приділялась підвищенню фахової майстерності вчителів. 



Увага приділялась як теоретичній так і практичній стороні роботи вчителів. 

Продовжувалась робота  вчителів над своїми науково - методичними 

проблемами, та проблемою школи. Вчителі відвідували уроки у своїх колег, 

збагачуючи свою практику ефективними прийомами навчання. 

В роботі застосовувалися такі форми діяльності як круглі столи, наукові 

конференції, де здійснювалися практичні обговорення та аналіз змісту 

навчальних програм, надавалася дієва допомога членам МО в реалізації 

завдань, що стоять перед педагогами. 

Відбулися, передбачені планом роботи, засідання шкільного МО, на яких 

проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів. Було опрацьовано 

нормативні документи Міністерства освіти та науки України, обласного 

управління освіти та районного відділу освіти.  

Проаналізувавши роботу методоб’єднання вчителі визначили такі 

проблеми: 

1. недостатній рівень науково-методичного забезпечення з природничих 

предметів; 

2.  недостатнє використання інтерактивних технологій під час викладання 

природничо-математичних дисциплін; 

3. залучення вчителів до участі у конкурсах педагогічної майстерності 
 

Роботу методичного об’єднання у 2016-2017 н.р. можна вважати 

задовільною. 

  

 

 


