
Тематика  засідань методичного об’єднання  вчителів 

природничо суспільного циклу 

 

Серпень  

І засідання 

Тема. Організація  продуктивної  роботи вчителів ШМО. 

1. Аналіз роботи ШМО за 2016 – 2017 н.р. Завдання МО 

на навчальний рік. 

2.  Опрацювання  інструктивно – методичних матеріалів. 

Обговорення  єдиних вимог  по роботі зі шкільною 

документацією. 

3.  Вироблення рекомендацій щодо викладання 

предметів .  

4.  Поновлення планів  самоосвіти вчителів МО. 

5.  Початковий етап роботи з обдарованими та учнями з 

початковим  рівнем  знань. 

6.  Підготовка учнів до районних предметних олімпіад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Листопад 

ІІ засідання 

Тема.  Інтегрування шкільних предметів.  

1.  Інтеграція навчально- виховного процесу в рамках 

освіти для сталого розвитку.  

2. Ефективне використання технічної підтримки для 

підвищення продуктивності уроку. 

3.   Ознайомлення з педагогічними новаціями. 

4.  Результативність позакласних заходів з предметів. 

Підготовка учнів до районних  олімпіад. 

5.  Опрацювання методичних новинок. 

6.  Різне. 

 

         Січень  

ІІІ засідання  

Тема. Впровадження сучасних підходів щодо організації 

навчального процесу на уроках. 

1. Поглиблене вивчення методики викладання предметів, 

методики вивчення складних розділів  програми. 

2.  Ефективність наскрізного навчання. 

3.  Діагностика підготовки учнів за результатами 

моніторингу якості знань учнів та аналізу успішності 

учнів у І семестрі. 

4.  Аналіз перевірки навчальних планів, програм, класних 

журналів. 

5.  Методична допомога молодим спеціалістам. 



Квітень 

ІV  засідання 

1.  Роль нестандартних уроків у викладанні  предметів 

гуманітарного циклу. 

2. Аналіз участі в інтелектуальних конкурсах, 

конференціях, предметних олімпіадах. 

3. Результативність проведення повторення. 

4. Підготовка учнів до ЗНО  та ДПА. 

5. Аналіз роботи зі слабовстигаючими учнями. 

6. Огляд педагогіко-методичних новинок.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів 

географії, історії, хімії та біології  над реалізацією 

методичного проекту у 2016-2017 н.р. 

Протягом  2016 – 2017 н.р. вчителі  ШМО працювали над 

проектом  «         .  

Для реалізації науково-методичного проекту вчителі 

природничо-суспільного  циклу  використовували 

інтерактивні  форми навчання, блочно-модульну систему 

застосовуючи різні методи, педагоги навчають учнів 

аналітично мислити використовуючи проблемні  ситуації, 

лекційно-семінарські  заняття, краєзнавчі  екскурсії, прес-

конференції, дискусії тощо. 

  Учителі ШМО  проводили значну роботу направлену на 

продуктивне навчання  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. 

Продуктивно впроваджується елементи наскрізного 

навчання для формування  компетенцій  учнів. 

 

 

 

 

 



Результати діяльності шкільного методичного об’єднання  

природничо – суспільних дисциплін за 2016 – 2017 н.р. 

  Районні  предметні олімпіади 

І м. –  4 учня 

ІІ м. – 7 учнів 

ІІІ м. – 3 учня 

 

Обласна олімпіада в першій п’ятірці. 

 І місце в обласному захисті  МАН 

Середній  рівень  при захисті МАН в м. Києві    

 

 


