
На початку 2019-2020н.р. було сплановано роботу ШМО вчителів 

Природничо-математичного циклу над науково-методичною проблемою: 

“ «Оновлення освітніх процесів на уроках природничо- математичного циклу з урахуванням 

вимог сучасної школи».  ”. У 2019-2020 н. р. МО вчителів природничо-математичного циклу 

визначили наступні пріоритетні 

напрямки на 2019-2020 н. р: 

 удосконалювати форми і методи індивідуальної роботи вчителів з 

учнями; 

 удосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, 

методичної і фахової підготовки членів МО; 

 впровадження найбільш ефективних технологій освіти школярів; 

 впроваджувати в систему своєї роботи передовий досвід кращих 

вчителів УКРАЇНИ та працювати над підвищенням свого методичного рівня 

викладання навчальних предметів; 

 розвиток позитивної мотивації творчості педагогів, мотивації до 

навчання учнівського колективу; 

 приділяти увагу роботі з обдарованими дітьми; 

 приділяти належну увагу роботі з учнями, які мають початковий рівень 

знань; 

 приділяти належну увагу використанню інноваційних технологій та на 

уроках; 

 проведення системної підготовки учнів до здачі ДПА, ЗНО. 

 продовжувати відвідування відкритих уроків та взаємовідвідування 

уроків вчителями ШМО; 

 вчителям систематично працювати над підвищенням фахового рівня 

шляхом проходження online курсів, самоосвіти. 

 

Члени МО працювали над розв’язанням першочергових завдань 

навчання та виховання учнів за сучасних умов з урахуванням рівня 



організації освітнього процесу, особливостей учнів, учителів. Члени МО 

працювали над вирішенням наукової, методичної та виховної проблем. 

Наукова проблема і забезпечення високого рівня якості та творчих 

здібностей учнів на основі високого рівня професіоналізму вчителя у світлі 

вимог закону України “Про загальну середню освіту”, національної доктрини 

розвитку освіти України. 

Для здійснення цієї роботи вирішувалися наступні завдання: 

1. Неухильно виконували Державні стандарти освіти загальної середньої 

освіти з метою побудови навчального процесу на основі 

компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів. 

2. Вели самоосвітню діяльність щодо зростання рівня теоретичних знань 

з питань формування навченої, впевненої та успішно соціалізованої в 

громадському суспільстві особистості. 

3. Забезпечували досягнення всіма учнями рівня державного стандарту 

освіти, створювали належні умови для навчання на високому рівні 

учнів з високими навчальними можливостями. 

4. Вели освітню діяльність таким чином, що б знання, отримані учнями, 

відповідали вимогами сучасного життя. 

5. Добивалися на уроках підвищення якості навченості учнів на основі 

проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня 

предметної підготовки, результатів ДПА, через впровадження 

проектних технологій навчання. 

6. Постійно надавали рекомендації учням і батькам для найкращого 

засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури 

навчальної праці, організації домашньої самостійної роботи, 

дотримання режиму праці та відпочинку. 

7. Продовжували працювати над питаннями психолого-педагогічного 

супроводу навчання і розвитку учнів, збереження психічного і 

фізичного здоров’я учнів через впровадження життєзберігаючих 



технологій навчання. 

Учителі ШМО неухильно виконують Державні стандарти загальної 

середньої освіти з метою побудови освітнього процесу на основі 

компетентнісного і діяльнісного підходів до навчання учнів. Членами ШМО 

були опрацьовані вимоги нормативно-правових документів МОН України, 

ДАНО щодо викладання предметів у 2019-2020 навчальному році. В 

практичній діяльності постійно використовується компетентнісно- 

діяльнісний підхід до навчання учнів, методологія комп’ютерного навчання, 

 спрямовані на розвиток особистості учня, підвищення ефективності та якості освіти. 

Для реалізації напрямків, викладених вище, протягом 2019-2020 

навчального року було заплановано 6 засідань ШМО природничо- 

математичного циклу, на яких мали обговорюватися широкого спектру питання навчання учнів. 

Поставлені завдання на 2019-2020 навчальний рік перед методичним об’єднанням були  виконані 

не в повному обсязі. Карантин, який видозмінив форму навчального процесу, змусив вчителів 

перейти на дистанційне навчання. Термін "дистанційне навчання" означає таку організацію 

навчального процесу, під час якого вчитель розробляє новий календарний план по навчальній 

програмі, який в основному базується на самостійному  навчанні учня. Таке середовище навчання 

характеризується тим, що учень, переважно, а деколи і зовсім відокремлений від  вчителя в 

просторі або часі, водночас учні і вчителі мають змогу вести діалог  між собою і за допомогою 

засобів телекомунікації. Але все-таки, вчителі систематично ознайомлювалися з методичною 

літературою, вивчали,   вдосконалювали і впроваджували кращий педагогічний досвід вчителів 

України, формували власну  комп’ютерну грамотність. Вчителі Клим В.В., Гасинець М. В. пройшли 

курсову перепідготовку з 24.03.2020р. по 27.03.2020 р. дистанційно і підвищувала кваліфікацію 

вчителів математики в ЗІПО за модулем «Концептуальні засади викладання математики в 

контексті Нової української школи»  (свідоцтво додається). А також Валентина Василівна 

дистанційно підвищила  кваліфікацію під час вебінару «Інтернет-середовище для професійного 

розвитку вчителів математики» за напрямами «ІКТ», «Предметне навчання» (тривалість 2 години / 

0,06 кредиту ЄКТС) та набула таких компетентностей, передбачених стандартами освіти: 

професійні, математична, інформаційно-комунікаційна ;Мар’яна Василівна пройшла ІКТ-курс в 

кількості 10 академічних годин і здійснила експериментальну діяльність із застосуванням 

електронного освітнього ресурсу «Мій Клас», а саме: зареєстровала групу учнів і провела ряд 

електронних перевірочних (домашніх) робіт, таким чином, професійно освоївши користування 

автоматизованою системою контролю знань(сертифікат і ГРАМОТА за впровадження змішаного 

навчання з математики за допомогою платформи GIOS).Добош Маргарета Михайлівна,вчителька 

біолгії підвищила кваліфікацію на курсах ЗІППО і отримала відповідне свідоцтво про 

навчання(24.03-27.03.2020р.). 

На досить високому рівні був проведений предметний методичний тиждень з географії. Тижні з 

інформатики і математики, біології, фізики і хімії із-за  карантину провести реально не було 

можливості. 



На районних олімпіадах (другий етап всеукраїнських предметних олімпіад) учні школи яких 

навчали вчителі МО природничого циклу в цьому навчальному році посіли такі місця:  

Сарканич Вероніка- ученицю 11класу:ІІ місце - математика 

Самчук Мирославу - ученицю 11класу:І місце - інформаційні технології 

Малікову Олесю - ученицю 10класу:І місце -інформаційні технології; 

І місце - МАН відділення:"Фізика і астрономія", секція:"Теоретична фізика" 

ДлужевськуМарію-Анастасію-ученицю 10класу:І місце — географія 

На обласних олімпіадах (третій етап всеукраїнських предметних олімпіад) учні школи 

посіли такі місця:  

Малікова Олеся: ІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформаційних технологій, та з ІІІ місцем у ІІ(обласному) етапі конкурсу-захисту Малої 

академії наук України Закарпатського територіального відділення у секції теоретична 

фізика на тему:"Високотемпературна надпровідність шаруватих систем".  

        Самчук Мирослава: ІІІ місце у ІІІ (обласному)етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформаційних технологій .  

 

14 листопада 2019 року у нашій школі відбувся семінар-практикум учителів фізики району під 

керівництвом методиста РМК Тулюк О.І. на тему «Демонстраційний експеримент на уроці фізики». 

 Розпочався семінар із презентації директора школиУдут Х.В. Про діяльність навчального закладу. 

Наступним етапом роботи семінару був урок фізики в 11 класі на тему «Механічні коливання і 

хвилі», який провів  вчитель фізики Біланич М.М. 

 Учні 11 класу Сарканич В. та Соскида В.після уроку представили увазі присутніх свої проекти  

«Фізика і гроші», «Коливання, хвилі та музичні інструменти». А також 11 клас продемонстрував, що 

вони не лише фізики, а й лірики, виконавши власну пісню про фізику під супровід гітаристки 

Порохнавець Я..Біланич М.М.поділився досвідом роботи з теми “Демонстраційний шкільний 

експеримент”. 

Заплановані відкриті уроки провести не всім учителям “поталанило”.Але 12 грудня 2019року все 

таки відкритий урок з інформатики провела молода вчителька ,класний спеціаліст Роман І.М. у 7-Б 

класі на тему” Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості. Створення та форматування 

стовпчастих та секторних діаграм у середовищі табличного процесора” 

Вчителі періодично звітуються на засіданнях МО про стан самоосвіти, систематично 

удосконалюють рівень знань по ІКТ. Зараз відчувається потреба у забезпеченні всіх 

учасників навчально-виховного процесу школи новими засобами ІКТ. Є побажання: 

поповнити  методичний кабінет новими комп’ютерами. 
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