І засідання
Тема: Створення освітнього середовища для формування
ключових компетентностей в умовах модернізації освіти.

Мета: проаналізувати діяльність методоб’єднання вчителів

природничого
напрямку за 2019/2020 навчальний рік та визначити пріоритетні напрямки роботи
у поточному навчальному році.

№
Зміст засідань
Відповідальний Термін
П.
проведення
П.
1. Аналіз роботи міжшкільного науковоМикайло О.В..
методичного об’єднання природничого
напрямку за 2019-2020 н.р. та обговорення
плану роботи методичного об’єднання на 20202021 н.р.
2.
Вивчення нормативно-інформаційної
Микайло О.В.
документації та методичних листів з питань
викладання предметів природничого напрямку
у 2020/2021 навчальному році- Лист
Міністерства освіти і науки України №1/9-430
від 11.08.2020 «Щодо методичних
рекомендацій про викладання навчальних
предметів у закладах загальної середньої освіти
у 2020/2021 навчальному році», методичних
рекомендацій ІППОЧО.
3
Ознайомлення з Листом Міністерства освіти
Серпень
і науки України №1/9-420 від 05.08.2020
«Щодо організації роботи закладів загальної
середньої освіти у 2020/2021 навчальному
році» та Постановою Міністерства охорони
здоров’я України №42 від 30.07.2020 «Про
затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у
закладах освіти в період карантинув зв’язку з
поширенням короновірусної хвороби (COVID19)», яка затверджена Головним державним
санітарним лікарем України.
4.

Обговорення індивідуальних науковометодичних проблем вчителів природничого
циклу. Оновлення банку даних вчителів
природничого циклу.

Робота між засіданнями
1.

Перший урок

5.

Корекція календарних планів згідно
програмних вимог
Складання списків вчителів природничого
циклу
Консультування молодих вчителів

6.

Робота з фаховою літературою

7.

Консультування вчителів щодо організації
проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад

2.
4.

Консультування вчителів щодо підготовки
10. учнів до участі у І та ІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад

11.

Консультування вчителів з різних методичних
проблем

Члени МО,
класні
керівники

1 вересня

Члени МО

вересень

Микайло О.В.

вересень

Микайло О.В.

вересень

Члени МО

Вересеньжовтень

Микайло О.В.

Жовтеньлистопад

Вчителі МО

Вересеньлистопад

Микайло О.В.

Постійно

ІІ засідання
Тема: Трансформації та адаптації в освіті.
Мета:– розглянути головні засади та особливості інновацій НУШ
відповідно нового закону про освіту.;
– охарактеризувати шляхи впровадження інноваційних технологій
навчання;
– розширити знання вчителів про інноваційні методи та форми
навчання.
1.

2.

Сучасний педагог: тьютор, модератор,
навігатор, фасилітатор чи просто вчитель?

Петрашеску
М.В.

«Педагогічна студія» – дистанційне навчання:
опановуємо роботу на навчальних платформах
разом.

Іліуц М.І.
грудень

3.

4.

Про курсову перепідготовку та проведення
атестації вчителів природничих дисциплін у
Микайло О.В.
2020/2021 н. р.
Експрес-огляд
новинок
методичної
психолого-педагогічної літератури.

та

Члени МО

Робота між засіданнями
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Консультування вчителів щодо підготовки
учнів до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських Члени МО
предметних олімпіад.
Корекція календарних планів згідно
Члени МО
програмних вимог.

Груденьсічень

Консультування вчителів, які атестуються

Постійно

Микайло О.В.

Організація підготовки та проведення тиждня
Члени МО
природничих наук.
Консультування вчителів щодо організації
реєстрації учнів у пробному та основній сесії Члени МО
ЗНО.
Консультування вчителів щодо підготовки
учнів до участі у конкурсі «Колосок»

Члени МО

січень

Січеньлютий
Січеньберезень

ІІІ засідання
Тема: Формування життєвих компетентностей учнів на
уроках природничого напрямку.
Мета: визначити особливості уроків із застосуванням інноваційних технологій;
– розширити знання вчителів про способи, прийоми і форми навчання, що
підвищують пізнавальний інтерес учнів;
– проаналізувати методи оновлення навчального процесу
1.
2.

3.

4.

Особливості методики уроків із застосуванням
компетентністного підходу
Обмін досвідом. Компетентнісний потенціал
навчальних предметів природничого
напрямку
Палітра педагогічного досвіду. Звіти вчителів,
які атестуються.
Про результативність участі учнів в
олімпіадах, предметних конкурсах та
конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт
МАН з предметів природничого напрямку.

Савчук Л.М.
Члени МО
березень
Іліуц М.І
Лук'ян О.Г.
Микайло О.В.

Робота між засіданнями
1.

Консультування вчителів щодо організації
консультацій для учнів, які складатимуть ЗНО

2.

Консультування вчителів щодо організації
реєстрації учнів для участі у Всеукраїнському
інтерактивному конкурсі «Колосок -веснінний»

3.

5

6

Члени МО

Вчителі
біології

Консультування вчителів щодо організації
Вчителі
консультацій
для
учасників
конкурсу
біології
«Колосок-веснянний»
Інструктивна нарада для вчителів
Микайло
природничого напрямку щодо закінчення
О.В.
2020-2021 навч. року
Консультування вчителів щодо проведення
вихідних контрольних робіт з біології та хімії.

ІV засідання

Вчителі
біології та
хімії

Березеньтравень

Березень

Березеньквітень
Квітень

Травень

Тема: Формування життєвих компетентностей учнів на
уроках природничого напрямку.
Мета: проаналізувати роботу міжшкільного науково- методичного
об’єднання природничого напрямку за 2020/2021 навчальний рік та
окреслити завдання на 2021/2022навчальний рік

1.
2.

3.

4.

Підсумки роботи методоб’єднання вчителів
природничого напрямку за 2020-2021 н.р.
Створення методичного бюлетеня ″Творчі
здобутки вчителів методичного об’єднання
природничого напрямку ″
Звіт вчителів МО природничого напрямку про
проведену роботу за рік (друкування, участь у
професійних
конкурсах,
робота
з
обдарованими учнями)
Панорама
методичних
перспектив.
Обговорення пропозицій щодо планування
роботи методичної ради на наступний
навчальний рік

Микайло О.В.
Члени МО
Члени МО
травень
Члени МО

