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Тематика засідань методичного об'єднання вчителів  природничо- 

математичного циклу на 2017-2018 н.р. 
СЕРПЕНЬ 

Тема: « Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного 

потенціалу» 

1. Аналіз роботи шкільного методичного обєднання вчителів природничо – 

математичного циклу за 2016-2017 н.р. та планування роботи методичного обєднання 

на 2017-2018 н.р. 

2. Інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення предметів природничо – 
математичного циклу в 2017-2018 н.р. 

ЖОВТЕНЬ 

Тема : «Організація і участь школярів у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з предметів природничо – математичного циклу. 

1. Провести діагностування вчителів з метою надати необхідну допомогу в розв’язанні 

проблемних питань. 

2. Розробка завдань до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів 

природничо – математичного циклу. 

ЛИСТОПАД 

Тема : « Причинно – наслідкові зв’язки між знаннями учнів і рівнем педагогічної 

культури вчителя». 

1. Опрацювати Положення про атестацію педагогічних працівників , проаналізувати 

результати діагностичних контрольних робіт учнів 5 класу та розглянути проблеми 

наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5- м класом та шляхи 

їх розв’язання. 

2. Доповідь «Яким повинен бути сучасним учитель і які вони – сучасні діти?» 

3. Проаналізувати хід підготовки до проведення предметних олімпіад. 

БЕРЕЗЕНЬ 

Тема : « Компетентність та компетенції. Професійна компетентність учителя та 

компетентність особистості. Формування інформаційної культури педагогів.» 

1. Доповідь «Поняття  « компетентність» та «компетенції». 

2. Заслухати звіти про педагогічну діяльність учителів у складі методичного об'єднання. 

3. Опрацювати положення про календарно – тематичне планування предметів 

природничо – математичного циклу на ІІ семестр. 

КВІТЕНЬ 

1Тема : « Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних 

умов. Особливості організації та проведення ДПА з природничо - математичних 

дисциплін в 2018 році» 

1. Заслухати звіти вчителів у складі методичного об'єднання про самоосвітню діяльність  

2. Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт. 

3. Доповідь : « Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за 

сучасних умов». 

4. Опрацювати нормативні документи МОНМС України про закінчення навчального 

року. 

5. Опрацювання нормативно – правових документів , щодо проведення практики , 

навчальних екскурсій та порядок закінчення 2017-2018 н.р. Розробка та затвердження 

завдань та проведення ДПА. 
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