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Аналіз роботи  шкільного  методичного об’єднання  вчителів  

географії історії та біології  над реалізацією методичного проекту  у 

2015 – 2016 н.р. 

Протягом навчального року  вчителі методичного об’єднання  

проводили   значну  роботу направлену на  продуктивне навчання 

на уроках  шляхом використання інноваційних технологій. Під час 

проведення уроків учителі використовують  мультимедійні 

презентації, комп’ютерні  програми, групові форми роботи. 

Диференційне  навчання, що значно підвищує рівень засвоєння 

знань.  

Вчителі активно продовжують створювати  банк науково-

методичного  та дидактичного забезпечення навчальних програм  

для забезпечення  якості  освіти.  Педагоги   продовжили роботу по 

впровадженню у  навчально-виховний  процес нових педагогічних 

технологій з метою формування ключових компетенцій  учнів. 

Активізували  роботу з обдарованими дітьми і як результат призове 

місце на обласній  предметній олімпіаді з географії. 

Як результат плідної праці значний відсоток учнів з достатнім та 

високим рівнем знань  з предметів. 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ вчителів географії  на 2016 – 2017 н.р. 

1.     Поглиблене вивчення методики викладання  предметів, методики 

вивчення складних розділів програми . 

2.     Використання диференціації навчання спрямованої на створення 

оптимальних умов для виявлення та розвитку інтересів і здібностей 

учнів. 

3.     Впровадження сучасних підходів щодо організації навчального 

процесу на уроках. 

4.     Вивчення вікової педагогічної психології, вікових та індивідуальних 

особливостей дітей. 

5.     Екологічне виховання учнів. 

6.     Позакласна та позашкільна робота з учнями з предметів. 

7.     Систематичне вивчення стану навчальних досягнень учнів. 

8.     Організація самоосвіти вчителів. 

9. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою:  

·       розробки  методів самостійної пошукової і дослідницької роботи 

учнів ;  

·       поєднання методів загальнокласної, групової роботи учнів і 

вчителів; 

·       організація спільної роботи вчителів різних предметів при 

інтегруванні навчальних дисциплін;  

10. Розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів 

природничо-історичного  циклу. 

11. Формування в учнів уявлень про цілісність природи та  місце 

людини в ній. 

12. Розвиток логічного мислення, творчості, уяви на уроках та вміння 

застосовувати знання на практиці. 

13. Продовжити роботу над спрямованістю  на розвиток життєвих 

компетенцій у дітей на уроках . 



План роботи 

методоб‘єднання вчителів історії, географії, хімії, біології 

 

        Вересень  

 

1. Аналіз МО за минулий навчальний рік. Завдання МО на 2016-2017 н.рік. 

2. Вивчення нормативної бази: 

 опрацювання інструктивно-методичних матеріалів; 
 планування розробок власних авторських програм факультативних курсів; 
 обговорення єдиних вимог по роботі зі шкільною документацією. 

3. Вироблення рекомендацій щодо викладання предметів суспільно- гуманітарного 

циклу нового навчального року. Виявлення труднощів у практичній діяльності 

минулого навчального року та шляхів їх подолання.  

 

4. Діагностування членів МО з метою виявлення інтересів та зацікавленості 

вчителів до певних форм і методів роботи, а також проблем і труднощів 

конкретного вчителя, прогалин у педагогічних вміннях і навичках.  

 

5. Поновлення планів самоосвіти вчителів МО.  

 

6. Початковий етап роботи з обдарованою молоддю та учнями з початковим рівнем 

знань.  

 

7. Підготовка учнів до районних предметних олімпіад.  

 

8. Огляд новинок педагогічної преси. 

 

 

 

 

        Січень  



 

1.  Круглий стіл: «Самоосвітня діяльність вчителя» ( Татаренко В.М) 

2. Діагностика підготовки учнів за результатами моніторингу якості знань учнів та 

аналізу успішності учнів у І семестрі.  

 

3. Шляхи поліпшення роботи вчителів з питань підвищення ефективності в набутті 

учнями знань, вмінь, навичок.  

 

4. Робота вчителів МО з самоосвіти: проблеми і знахідки.  

 

5. Аналіз перевірки навчальних планів і програм.  

 

6. Результати перевірки класних журналів.  

 

7. Обговорення відкритих уроків та результатів проведення предметних тижнів. 

 

 

        Березень  

 

1. Професійне зростання вчителя (ярмарок ідей) (Татаренко В.М.)  

 

2. Аналіз участі в інтелектуальних конкурсах, конференціях, колоквіумах.  

 

3. Результативність проведення повторення на уроках.  

 

4. Підготовка учнів до ЗНО та ДПА.  

 

5. Попереднє обговорення питань перевірки виконання навчальних планів і програм.  

 

6. Огляд педагогіко- методичних новинок з питань компетентісного підходу у 

викладанні предметів гуманітарного циклу.  

 

 

 



        Травень  

 

1.Проблема розвитку творчості вчителів та учнів (педагогічна майстерня) 

2. Аналіз роботи зі слабовстигаючими учнями.  

 

3. Аналіз виконання навчальних програм.  

 

4. Обговорення ходу підготовки до ЗНО.  

 

5. Складання звіту про роботу МО та результативність діяльності вчителів у 

навчальному році. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №1 

Засідання шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-суспільного циклу 

від 29.08.2016 року 

Присутні 5 членів ШМО                 Відсутні – 

Черга денна 

1. Аналіз роботи  ШМО за 2015 – 2016 н.р. 

 2.Опрацювання методичних листів Міністерства освіти щодо викладання навчальних 

предметів та використання програм і підручників.  Акцентування уваги на критеріях 

оцінювання. 

3. Діагностування членів МО з метою виявлення інтересів та зацікавленості вчителів. 
4.Початковий етап роботи з обдарованою молодю та учнями з початковим рівнем 
знань.  
5. Підготовка учнів до районних предметних олімпіад.  
6.Затвердження плану роботи  ШМО на 2016 – 2017 н.р. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Татаренко В.М. Повідомила про результати  ШМО минулому навчальному році. 
Відмітила, що учні приймали участь у багатьох предметних конкурсах та олімпіадах. 
2.Максименко  К.І.  ознайомила з методичними листами   Міністерства освіти щодо 

викладання навчальних предметів та використання програм і підручників.  Акцентувала 

увагу на критеріях оцінювання. 

3. Хомякова Ю.О. провела  діагностування членів МО з метою виявлення інтересів та 
зацікавленості вчителів. 
 4. Татаренко В.М.  довела до відома проект плану роботи ШМО на 2016-2017н.р.,  та 
оголосила приблизну тематику  знань ШМО вчителів природничо-суспільного циклу. 

Рекомендації засідання : 

1. Затвердити план роботи ШМО на 2016-2017 н.р. 
2. Викладати навчальні предмети відповідно до методичних листів  Міністерства 

освіти 
3. Продожити практику учнів в предметних олімпіадах та конкурсах .Активізувати 

індивідуальну роботу з відстаючим та обдарованими учнями. 
4. Вчителям-предметникам розробити завдання для шкільних олімпіад і провести їх 

у жовтні.  

  Голова ШМО                             Татаренко В.М. 



 

 

ПРОТОКОЛ №2 

Засідання шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-суспільного циклу 

від  11.01.2017 року 

Присутні 5 членів ШМО                 Відсутні – 

Черга денна 

1.  Круглий стіл: «Самоосвітня діяльність вчителя»  

2. Діагностика підготовки учнів за результатами моніторингу якості знань учнів та 
аналізу успішності учнів у І семестрі.  
3. Шляхи поліпшення роботи вчителів з питань підвищення ефективності в набутті 
учнями знань, вмінь, навичок.  
4. Робота вчителів МО з самоосвіти: проблеми і знахідки.  
5. Аналіз перевірки навчальних планів і програм.  
6. Результати перевірки класних журналів.  
7. Обговорення відкритих уроків та результатів проведення предметних тижнів. 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Татаренко В.М. «Самоосвітня діяльність вчителя»  

2.Максименко  К.І.  ознайомила з. Діагностика підготовки учнів за результатами 
моніторингу якості знань учнів та аналізу успішності учнів у І семестрі.  
 3.  Нерода І.О.  про поліпшення роботи вчителя. 

 4. Татаренко В.М.  довела до відома  результати перевірки навчальних планів і 
программ, класних журналів.  

Рекомендації засідання : 

1. Викладати навчальні предмети відповідно до методичних листів  Міністерства 

освіти та постійно  підвищувати якість освіти. 
2. Продожити самоосвітню діяльність. 
3. Вчителям-предметникам вести шкільну документацію відповідно до вимог. 

  Голова ШМО                             Татаренко В.М. 

 



Черга денна 

1. Професійне зростання вчителя (ярмарок ідей) (Татаренко В.М.)  
2. Аналіз участі в інтелектуальних конкурсах, конференціях, 
колоквіумах.  
3. Результативність проведення повторення на уроках.  
4. Підготовка учнів до ЗНО та ДПА.  
5. Попереднє обговорення питань перевірки виконання навчальних 
планів і програм.  
6. Огляд педагогіко- методичних новинок з питань компетентісного 
підходу у викладанні предметів гуманітарного циклу.  
 
Виступили 
1. Татаренко  В.М. про  професійне зростання вчителя,  аналіз участі в 

інтелектуальних конкурсах, конференціях, колоквіумах.  
2. Максименко К.І.  про  результативність проведення повторення на 

уроках та підготовки учнів до ЗНО та ДПА.  
  3.Нерода  І.О.  презентація педагогіко- методичних новинок з питань 
компетентісного підходу у викладанні предметів гуманітарного циклу.  

 
      Рекомендації засідання : 

1. Активно та плідно приймати участь у інтелектуальних конкурсах. 
2.  Здійснення  повторення основного на уроках. 
3. Працювати над професійним зростанням. 

 

 

  Голова ШМО                             Татаренко В.М. 

ПРОТОКОЛ №3 

Засідання шкільного методичного об'єднання вчителів природничо-

суспільного циклу 

від  14.03.2017 року 

Присутні 5 членів ШМО                 Відсутні – 


