
Протокол №3 від 05.01.2022 року 

засідання методичного об'єднання вчителів природничо-
математичного циклу 

 Присутні: 

1.Музика С.Н., вчитель географії, фінансової грамотності, заступник 
директора з НР 

2. Cава І.С., вчитель фізики, природознавства 

3.  Юрків С.М., вчитель біології 

4. Процик І.В.., вчитель фізичного виховання 

5.Гадада У.С., вчитель географії, іноземної мови. 

6. Дністрян В.В., вчитель хімії 

7. Буряк З.Є., вчитель з основ здоров»я, іноземної мови. 

 
Круглий стіл «Розвиток педагогічної творчості.» Аналіз роботи 

МО в 1 семестрі 2021-2022 н.р. 

Мета: детально ознайомитись з різними технологіями навчання на 
уроках природничо-математичного циклу, розглянути можливості 
використання, оцінити значення 

Порядок денний: 

 

1. Підведення перших підсумків у роботі МО для результативного 
вирішення проблеми «Формування наукової картини світу 
шляхом інтеграції знань». 

2. Аналіз якості знань учнів. Виявлення типових помилок у роботі з 
учнями і знаходження шляхів  їх подолання. 

3. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, 
учнівських конкурсів. 

4. Аналіз результатів проведення моніторингових робіт з біології. 
5. Корекція календарних планів згідно програмних вимог 
6. .Роль предметів природничо-математичного циклу в становленні 

особистості учня. 
7. Планування предметних тижнів, участі у конкурсах: «Колосок», 

«Левеня»….. 
8. Різне 
 



ХІД ЗАСІДАННЯ 
СЛУХАЛИ: 
1.Заступника директора Музику С.Н., яка повідомила про: 
результати вивчення рівня викладання предметів природничо-
математичного циклу, використання педагогами МО різноманітних 
прийомів та методів, позакласну роботу з предметів, участь дітей в 
предметних конкурсах. 
2. Вчителя Гададу У.С., яка виступила з доповіддю на тему: 
«Компетентісний підхід до організації самостійної роботи на уроках 
географії». 
3. Вчителя Юрків С.М ., яка ознайомила присутніх з сучасними 
освітніми технологіями під час вивчення біології та показала 
презентацію з досвіду роботи. 
4. Дністрян В.В. з доповіддю щодо формування творчої 
особистості учня шляхом застосування міжпредметних зв’язків між 
хімією та фізикою, хімією та математикою, хімією та біологією. 
4. Члени ШМО обмінялись досвідом роботи з проблеми 
формування творчої особистості 
5. Колективне моделювання презентації досвіду роботи 
вчителів, що атестуються. 
6.    Голову МО Саву І.С., яка зробила аналіз семестрових 
контрольних робіт, навчальних досягнень учнів 5-11 класів з 
дисциплін природничо-математичного циклу за результатами І 
семестру. Вона зазначила, що робота учнів закладу за І семестр 
2021-2022 навчального року оцінено відповідно до критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів основної та старшої школи. 
7. Музику С.Н. щодо уточнення та затвердження календарного 
планування на ІІ семестр 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги компетентнісний підхід, як інноваційний напрямок у 
навчанні. 

2. Поновити роботу по створення каталогу Інтернет ресурсів для організації 
навчальної діяльності учнів. 

3. По можливості застосовувати в своїй роботі диференційований підхід у 
навчанні. 

4. Педагогічним працівникам закладу переглянути методичні 
рекомендації, щодо використання різних освітніх платформ під час 
організаціїдистанційного навчання. 

5.     В роботі дотримуватись вимог по роботі в умовах карантину. 
Голова МО                                                                Сава І.С 
Секретар МО                                                            Юрків С.М. 


