
План роботи  
методичного об’єднання   

вчителів природничо-математичного циклу  
на 2016-2017 навчальний рік 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата  Відповідальний  Примітка 

Засідання І 

Нормативно-правове забезпечення 

Викладання природничо-математичних наук у 2016-2017 н.р. 

1 Аналіз проведення роботи методичного 

об’єднання у 2015-2016 н.р. 

С
Е

Р
П

Е
Н

Ь
 

Кіпень Л.С., 

керівник МО  

 

2 Круглий стіл. Опрацювання нормативно-

правових документів: 

 Лист МОН від 17.08.2016 р. № 1/9 

437«Щодо методичних рекомендацій 

про викладання навчальних предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

 Наказ № 1222 від 21.08.2013 «Про 

затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти» 

Ващук О.П., 

заступник 

директора 

з навчально-

виховної 

роботи, 

 

члени 

методичного 

об’єднання 

 

3. Організація роботи за Державним 

стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти (четвертий рік роботи): 

1. про організацію навчально-виховного 

процесу в 8-х класах; 

2. особливості реалізації нового змісту 

Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти в нових 

програмах і підручниках для учнів 8-х 

класів; 

3. оцінювання навчальних досягнень 

учнів 8-х класів. 

Ващук О.П., 

заступник 

директора 

з навчально-

виховної 

роботи, 

 

4 Обговорення і затвердження плану роботи 

методичного об’єднання на 2016-2017 н.р. 

Члени метод. 

об’єднання 

 

5 Обговорення оновлених програм для учнів 

10-11 – тих класів 

Члени метод. 

об’єднання 

 

6  Огляд навчально-методичної, фахової 

літератури 

Ковальчук 

Л.М. 

 

 

 

 

 

 



Засідання ІІ 

  Семінар-практикум: «Нетрадиційні уроки - один із засобів формування в учнів 

інтересу до вивчення  природничо- математичних наук». 

 

1 Методика проведення нетрадиційних 

уроків  (доповідь) 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

Максимук С.П.  

2   З досвіду роботи.  

2.1. Підготовка учнів до участі в олімпіадах 

2.2.  Відкритий урок з використанням 

ігрових елементів. 

 

Кіпень Л.С. 

 

3 Про підсумки проведення шкільних та 

районних олімпіад. Визначення методів та 

форм роботи з обдарованими дітьми 

Члени 

методичного 

об’єднання  

 

4  Круглий стіл.  

Обмін досвідом з питань проведення 

нетрадиційних уроків  

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

   Завдання до заняття. 

1. Опрацювати фахову літературу. 

2. Підготуватися до обміну досвідом щодо 

проведення нетрадиційних уроків . 

 

Члени МО 

 

 

Засідання ІІІ 

Тренінг "Проектуємо модель уроку разом". 

1 Педагогічна майстерня.  

 Використання ІКТ в роботі вчителя.  

 Впровадження дистанційного навчання 

на уроках інформатики. 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Ковальчук В.І. 

Федорук В.С. 

 

2 1. Моніторинг навчальних досягнень учнів 

з природничо-математичних дисциплін за І 

семестр  

2. Про підсумки участі учнів у ІІ 

(районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та залучення учнів до 

конкурсів «Кенгуру», «Левеня»    

«Колосок», «Бобер». 

Ващук О.П. 

 

3 Обговорення відкритого уроку з фізики з 

використання  ІКТ (вч. Ковальчук А.А.) 
Члени МО 

 

4 Ознайомлення з новинками навчально-

методичної літератури, з періодичними 

виданнями. 

Ковальчук Л.М. 

 

5 Завдання до заняття. 

1. Опрацювати фахову літературу. 

2. Підготуватися до обміну досвідом щодо  

використання  ІКТ 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 

 



Засідання IV 

Методичні посиденьки:  

«Вплив позакласної роботи на розвиток пізнавальних інтересів учнів» 

1. Екологічне виховання учнів на уроках 

природничих наук та в позакласний роботі. 

Обмін досвідом. 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

2. Проведення позакласних заходів, 

предметних декад (тижнів) та вплив їх на 

розвиток пізнавальних інтересів учнів 

(доповідь) 

Лошак Л.Р. 

 

3. Обговорення відкритого позакласного 

заходу з природознавства «Чарівний світ 

природи» (вч. Ващук О.П.) 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

4. Презентація творчих доробків членів 

методичного об’єднання вчителів 

природничо-математичного циклу 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

5. Ознайомлення з новинками навчально-

методичної літератури, з періодичними 

виданнями. 

Ковальчук Л.М 

 

Засідання V 

Оптимальне управління творчістю у школі – шлях до удосконалення уроку як 

засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня 

1 Круглий стіл на тему «Оптимальне 

управління творчістю у школі – шлях до 

удосконалення уроку як засобу розвитку 

творчої особистості вчителя і учня 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

2 Проблемна лабораторія "Організація 

повторення та підготовки до ДПА та ЗНО". 

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

3 Розгляд і затвердження матеріалів для 

проведення ДПА з предметів природничо – 

математичного циклу 

Кіпень Л.С.   

4 Підведення підсумків роботи 

методоб’єднання  у 2016– 2017 н.р.  

Члени 

методичного 

об’єднання 

 

5 Моніторинг вчителів природничо-

математичного циклу "Якою я бачу роботу 

ШМО у 2017/2018 навчальному році". 

 Члени 

методичного 

об’єднання 

 

 


