
Аналіз роботи методичного об’єднання                                                                           

вчителів  природничо – математичного циклу                                                

у 2020-2021 н.р. 

Діяльність методичного об’єднання  вчителів природничо – 

математичного циклу у  2019-2020  навчальному році була спрямована на 

реалізацію законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», 

інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу в 2020-

2021 навчальному році, виконання державних програм викладання предметів 

природничо-математичного циклу, створення належних сучасних умов для 

навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального 

потенціалу учасників навчально-виховного процесу.    

Робота ШМО вчителів природничо-математичного циклу проводилась 

відповідно із темою школи: «Соціалізація особистості на засадах створення 

сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу». 

Тема ШМО «Підвищення рівня професійної компетентності педагога як 

умова формування ключових компетентностей та всебічного розвитку 

учнів». Працюючи над темою, ШМО ставило перед собою слідуючи 

завдання: 

1. Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку 

його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх інновацій 

на уроках математики, фізики, біології, хімії, інформатики. 

2. Формування здібностей до саморозвитку та самоствердження на 

уроках і в позаурочний час. 

3. Диференціація і індивідуалізація навчання. 

4. Робота над спрямованістю кожного предмету природничо-

математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій у дітей на уроках. 

5. Вчителям методоб ̓єднання постійно працювати над підвищенням 

свого фахового і методичного рівня шляхом самоосвіти, взаємовідвідуванням 

уроків, участі в роботі районних семінарів, участі в роботі шкільного 

методоб ̓єднання, за рахунок курсової перепідготовки, тренінгів, вебінарів. 

Протягом навчального року було проведено чотири  засідання ШМО. На 

першому засіданні « Створення освітнього середовища для формування 

ключових компетентностей в умовах модернізації освіти», яке було 

проведено у формі методичного діалогу, проаналізована робота МО за 



минулий рік, опрацьовано інструктивно-методичні матеріали МОН України 

щодо вивчення предметів природничо-математичного циклу у 2020-2021 н.р. 

Бібліотекар школи ознайомила присутніх зі станом забезпечення шкільними 

підручниками предметів природничо – математичного циклу 7 класу. 

Дурнєва І.Ф. зробила огляд Інтернет – ресурсів для організації уроків 

природничо – математичного циклу в умовах дистанційного навчання. 

Розпочата підготовка учнів до участі в шкільному та районному етапах 

олімпіад  з природничо-математичних наук.  

На другому засіданні «Розвиток предметно – методичних та професійних 

компетентностей педагогів як засіб підвищення предметних та ключових 

компетентностей учнів» члени методичного об’єднання обмінялись досвідом 

роботи:  були розглянуті особливості методики уроків із застосування 

компетентнісного підходу (Дурнєва І.Ф.), співвідношення між ключовими і 

предметними компетентностями, що реалізуються в шкільному курсі 

інформатики (Свиридов Е.В.).  Було проведено майстер – класи:   

«Діяльнісно – компетентнісний підхід до навчання на уроках географії» 

(Борисенко Н.В.) та «Реалізація наскрізної змістової лінії «Підприємливість 

та фінансова грамотність» на уроках математики» ( Іванкова О.А.)  Учителя 

поділилися своїми надбаннями з даних питань та провели практичні заняття з 

колегами. Також в ході засідання МО вчителі окреслили питання, що будуть 

висвітлені під час проведення тижня предметів природничо – математичного 

циклу. 

На третьому засіданні «Шляхи упровадження наскрізних змістових ліній 

у викладанні предметів природничо – математичного циклу»  Дурнєва І.Ф. 

обмінялась досвідом впровадження наскрізного навчання з використанням 

інноваційних методів на уроках біології , Мошак І.І. розповіла про реалізацію 

наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» на уроках хімії. 

Всі члени методичного об’єднання обмінялись досвідом реалізації змістової 

лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» на уроках природничо – 

математичного циклу. 

На четвертому засіданні було заслухано звіт про роботу ШМО, звіти про 

самоосвіту вчителів, зроблено аналіз навчальних досягнень учнів та їх участі 

у предметних конкурсах, обговорена організація якісної підготовки учнів до 

ЗНО. 

Вчителі підвищували свій науково-теоретичний рівень шляхом 

відвідувань семінарських занять при ЗОІППО, самоосвіти (вебінари), 

проходженням курсів підвищення кваліфікації. Курсову перепідготовку 

пройшла Дурнєва І.Ф. У 2020-2021 н.р. підтвердила свою кваліфікацію 



вчитель біології Дурнєва І.Ф. (спеціаліст вищої категорії), вчителю 

інформатики Свиридову Е.В. встановили кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії». 

Один із принципів для високої віддачі і співпраці між класом і вчителем 

є усвідомлення учнем навчання під час процесу вивчення. Особливого 

ефекту цей принцип досягне тоді, коли вчитель зуміє зацікавити учнів на 

уроках і тим самим спонукатиме до власних висновків, на основі вивченого 

матеріалу. 

Згідно своїх планів вчителями, які атестувалися, були проведені відкриті 

заходи. Свиридов Е.В. провів відкритий урок інформатики в 10 класі за 

темою «Дизайн – мислення в освіті». Урок пройшов на високому 

методичному рівні, з використанням унаочнення, самостійної дослідницької 

діяльності учнів, у тісній співпраці вчителя з учнями під час виконання 

учбового проекту «Атом». Дурнєва І.Ф. провела відкритий майстер клас з 

вчителями предметної секції біології, екології за темою «Формування 

соціальної компетентності учнів в процесі навчання біології за допомогою 

інноваційних технологій» і ознайомила  присутніх з інноваційними 

технологіями, які можна використовувати на різних етапах уроку. На етапі 

закріплення нового матеріалу, учасники майстер класу виконували 

інтерактивні вправи ( 6 кл «Плоди»), грали у доміно (11 кл «Селекція»), 

відповідали на запитання прийом «Чудо-дерево» (8кл «Кровоносна система») 

та виконували вправи LearningApps. Майстер клас було проведено на 

високому методичному рівні. 

З метою підвищення фахової підготовки вчителі взяли участь у роботі       

районних методичних об’єднань.  

Вчителі володіють навчальним матеріалом, методикою ведення уроку,   

використовують при перевірці знань, при поясненні нового матеріалу різні 

форми та методи роботи.  Учителі добре орієнтуються в інноваційних 

технологіях .                 

Рівень навчальних досягнень учнів з 

 предметів природничо-математичного циклу 
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Вчителі ШМО значну увагу приділяють позакласній роботі з 

обдарованими учнями.  В школі були проведені шкільні олімпіади з 

природничо-математичних дисциплін ( 5-11 кл.).  Учителя МО створювали 

умови для всебічного розвитку обдарувань під час проведення  з ними 

індивідуальної роботи. Так  22 учні прийняли активну участь у 

Всеукраїнській інтернет – олімпіаді «На Урок» (Зима,весна 2021) з 

математики. Є переможці: Бурсова Любов (5кл) – Диплом ІІІ ступеня, 

Льогких Кароліна (5 кл) , Воробйова Вікторія і Зремблюк  Альона (6 кл) – 

Диплом ІІ ступеня. На високому методичному рівні було проведено тиждень 

природничо – математичних наук. 

Аналіз роботи педагогів, членів ШМО дає підставу зробити висновок, 

що завдання, які випливають із науково – методичної проблеми, в основному 

виконано. 

Однак поряд з позитивними результатами в роботі МО є ряд недоліків: 

 Недостатнє взаємовідвідування вчителями-предметниками уроків 

колег. 

 Недостатній рівень сучасного науково-методичного забезпечення з 

предметів природничо-математичного циклу. 
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 Не має значних змін у забезпеченні навчально – виховного процесу 

необхідними наочними посібниками. 

 Недостатня робота з дітьми по залученню та підготовки їх до участі в 

різноманітних конкурсах.  

          Виходячи з аналізу підсумків навчально – виховного процесу за                       

2020-2021 навчальний рік та згідно методичних рекомендацій Міністерства 

освіти України, методичне об’єднання в 2021-2022 навчальному році 

працюватиме над вирішенням таких завдань: 

1. Вивчати нормативні документи Міністерства освіти та методичні 

рекомендації щодо викладання предметів природничо – математичного 

циклу, новітні педагогічні технології. 

2. Використовувати компетентнісно – діяльнісний підхід до навчання 

учнів через реалізацію наскрізних ліній. 

3. Особливу увагу приділити: 

 диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями; 

 застосуванню групових форм в оптимальному поєднанні з 

фронтальними; 

 раціональному добору системи методів і прийомів активного 

навчання; 

 використанню нових інформаційних технологій, мультимедійних 

засобів навчання у поєднанні з традиційними; 

 проведенню на більш високому рівні роботи зі здібними і 

обдарованими учнями, які мають інтерес до предмету. 

4. Продовжити роботу над спрямованістю кожного предмету природничо 

– математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій  у дітей на 

уроках. 

 


