
КЗ «Тимошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»                                                                                  

Михайлівської районної ради Запорізької області 

ПРОТОКОЛ № 01 

від 30 серпня   2021 року 

Засідання методичного об’єднання вчителів природничо-математичного 

циклу 

Порядок денний 

1. Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо – математичного  за 

2020-2021 навчальний рік. 

2. Обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2021-2022 навчальний рік. 

3. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів МОН України щодо вивчення 

предметів природничо-математичного циклу у  2021-2022 навчальному році. 

4. Про календарно – тематичне планування з предметів природничо – математичного 

циклу. Погодження. 

5. Самоосвітня діяльність вчителя природничо – математичних дисциплін. 

6. Про роботу з обдарованими дітьми. Підготовка учнів до участі у турнірах, 

конкурсах, олімпіадах.   

7. Стан забезпечення шкільними підручниками предметів природничо – 

математичного циклу 8 класу. 

8. Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня.  Особливості 

викладання навчальних предметів в 5 класі 

9. Дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

10. Складання  графіка  взаємовідвідування уроків  учителів, позаурочних  заходів  з  

предметів. 

 

  І. Слухали: 

Керівника МО Іванкову О.А., яка прозвітувала про проведену роботу МО за 2020-2021 

н.р.                                                                                                                                                 

Виступили:                                                                                                                                  

Мошак І.І. з пропозицією вважати роботу ШМО в минулому році задовільною.     

Ухвалили:                                                                                                                                        

Вважати роботу методичного об’єднання задовільною. Вчителям – предметникам 

активізувати позакласну роботу, ширше залучати учнів до участі в різноманітних 

конкурсах, приділити більше уваги роботі з обдарованими дітьми та невстигаючим учням.                                              

ІІ. Слухали:                                                                                                                                         

Іванкова О.А запропонувала проект плану роботи ШМО  на поточний навчальний рік та 

ознайомила з графіком проведення засідань МО.                                                                       

Виступили:                                                                                                                                      

Дурнєва І.Ф. запропонувала затвердити план роботи МО на новий навчальний рік.     

Ухвалили: Затвердити план роботи  методичного об’єднання на 2021-2022 н.р.                          
ІІІ - ІV. Слухали:                                                                                                                                      

Іванкова О.А. нагадала , що при плануванні навчального матеріалу кожен учитель 

повинен користуватися методичними рекомендаціями, викладеними у Листах МОН 

України . 

Виступили:                                                                                                                                    

Борисенко Н.В. вказала на те, що при складанні календарного планування треба 



врахувати: усне діагностичне опитування учнів, діагностичну контрольну роботу провести 

після повторення. Не оцінювати діагностичну контрольну роботу та усне діагностичне 

опитування.                                                                                                                                       

Ухвалили:                                                                                                                                              

Взяти до уваги рекомендації Міністерства освіти та науки і слідувати їм.                                        

V. Слухали:  

 Борисенко Н.В., яка вказала, що самоосвіта педагога – це форма вдосконалення 

професійної компетентності і вона полягає в засвоєнні, оновленні, поглибленні знань, 

узагальнення досвіду шляхом системної самостійної роботи, спрямованої на саморозвиток 

та самовдосконалення.                                                                                                                                        

Виступили:                                                                                                                                           

Іванкова О.А., яка нагадала про те, що завершується робота над проблемною темою 

школи, тому кожен педагог буде звітувати про підсумки своєї самостійної роботи. 

Ухвалили:                                                                                                                                             

Кожному члену методичного об’єднання підготувати творчі звіти про результати 

самоосвітньої роботи.  

VІ. Слухали:                                                                                                                                            

Іванкову О.А., яка повідомила про підготовку до шкільного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з шкільних предметів.                                                                                  

Ухвалили:                                                                                                                                            

1.Всім членам МО розробити до  30.09.2021 року завдання І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін.                                                                                                                        

2. Учителям-предметникам спланувати роботу з обдарованими учнями та розпочати їх 

підготовку до участі у конкурсах, олімпіадах.                                                                                                                

3. Провести шкільний етап згідно з графіком.                                                                                     

VІІ. Слухали:                                                                                                                             

Бібліотекаря школи Меснянкіну О.,  яка проаналізувала стан забезпечення підручниками 

предметів природничо-математичного циклу 8 класу.                                                           

Виступили:                                                                                                                                           

Мошак І.І. з пропозицією користуватися підручниками минулих років, доки не отримуємо 

нові.                                                                                                                                                   

Ухвалили:                                                                                                                                          

У зв’язку відсутності підручників за новою програмою у 8 класі користуватися їх 

електронними версіями або підручниками минулих років.                                                                       

VІІІ. Слухали:                                                                                                                                                       

Дурнєву І.Ф., яка вказала на те, що навчання в 5 класі є одним зі складних адаптаційних 

періодів та нагадала ознаки стресу у п’ятикласників та дала методичні поради для 

вчителів основної школи. 

Виступили:       

Борисенко Н..В.. яка запропонувала постійно підтримувати зв’язки з колегами та вчителем 

початкової школи з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом. Мошак І.І. 

наголосила про те, що нам, вчителям, треба всі зусилля спрямувати на допомогу учням 5 

класу.                                                                                                                                                 

Ухвалили:                                                                                                                                            

Прийняти до відома заслухану інформацію. Протягом першого місяця проводити 

оцінювання на користь дитини; дозувати навчальне навантаження та обсяг домашнього 

завдання.                                                                                                                                                        

ІХ. Слухали:                                                                                                                                            

Іванкову О.А. про дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Ухвалили:                                                                                                                                            

Усім вчителям повторити та неухильно дотримуватися при оцінюванні учнів наказу МОН 

України від 21.08.20123 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання 



навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». 

Опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з порушеннями 

інтелектуального розвитку ( авт..О.В.Чеботарьова та інш.)                                  
Х.  Слухали:                                                                                                                                     

Іванкову О.А.   про складання  графіка  взаємовідвідування уроків  учителів, позаурочних  

заходів  з  предметів.                                                                                                                    

Виступили:   Усі члени методичного об’єднання  з пропозицією взаємовідвідувати  уроки 

колег протягом листопада – грудня та лютий – березень.                                                            

Ухвалили:                                                                                                                                                     

Усім членам МО взаємовідвідування уроків  колег розпочати у листопаді місяці. Подати 

Мошак І.І.теми та дати проведення позаурочни х заходів з предметів.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                               

                                                                                                                         

 

    

                                                                                                                                                                                                                               

          Голова                               О.А.Іванкова 

        Секретар                            Н.В.Борисенко 

                                                                                                                                   

 


