
ІІ засідання 

Тема. Нова українська школа – реформа в дії. 

Майстерність учителя НУШ як джерело зростання 

учнів. 

Мета: розширити знання педагогів про новітню українську школу з метою 

впровадження елементів навчання; підтримати педагогічні пошуки, творчу 

ініціативу вчителів; удосконалювати знання про творчий підхід до навчання. 

Форма  проведення:  круглий стіл, презентація 

Дата  проведення:  жовтень 

№ Зміст         роботи Виконавець 

1. Виступ. Що таке НУШ? Формула та складові Нової 

української школи. 

Іванкова О.А. 

2. Доповідь. Використання технології критичного 

мислення в освітньому процесі НУШ. 

Борисенко Н.В. 

3. З досвіду роботи. Кубик Блума – прийом технології 

критичного мислення. 

Мошак І.І. 

 

4. Вернісаж педагогічних ідей. 

Інтерактивні форми організації навчальної діяльності 

учнів на уроках. 

Ходирєва О.В. 

5. Підсумки проведення І етапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 

Учителі МО 

 

Робота між засіданнями: 

1. Взаємовідвідування уроків  колег з метою обміну 

досвідом, удосконалення педагогічної майстерності 

Учителі   МО 

2. Розвивати на уроках творчі здібності учнів з метою їх 

успішної соціалізації 

Учителі   МО 

3. Працювати з учнями, які мають початковий рівень 

знань для їх соціалізації в суспільстві. 

 

Учителі   МО 

4. Підготовка учнів до районних олімпіад з навчальних 

дисциплін 

 

Учителі   МО 

5. Підготуватись до обміну досвідом застосування 

ментальних карт 

Учителі   МО 



V засідання 

Тема: Педагогічна майстерність вчителя – вимога сучасності 

Мета: проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання 

природничо-математичного циклу за 2021 - 2022 навчальний рік та окреслити 

завдання на 2022 – 2023 навчальний рік,  заслухати творчі звіти вчителів з 

питань самоосвіти 

Форма проведення: інформаційна скринька 

Дата проведення: травень 

№ Зміст роботи Виконавець 

1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з 

предметів природничо – математичного 

циклу за 2021-2022 навчальний рік 

Іванкова О.А. 

 

2. Аналіз наслідків участі учнів у предметних 

олімпіадах, конкурсах  за рік 

Учителі МО 

3. Педагогічні відкриття. Звіт методичного 

об’єднання про результати  самоосвітньої 

діяльністі з проблемної теми 

Учителі МО 

4. Панорама методичних перспектив. 

Пропозиції щодо планування та форм роботи 

ШМО на 2022-2023 н.р. 

 

Іванкова О.А. 

Учителі МО 

5. Анкетування. Які форми методичної роботи 

вас цікавлять7 

Іванкова О.А. 

 

 Домашнє завдання:  

1.Оформлення аналітичної та звітної документації з підсумкового 

оцінювання рівня досягнень учнів за семестр. рік 

2.Опрацювання фахової літератури 

 

 


