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ВСТУП

У 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив школи працював
над втіленням в життя Конституції України, законів України ,,Про освіту”,
нормативних документів МО та науки України, цим самим  забезпечуючи
умови для навчання і виховання дітей.

Тема, над якою працює МК природничо-математичного циклу:
«Забезпечення  умов  самореалізації  особистості  відповідно  до  її
здібностей, нахилів, інтересів».
Було окреслено таке коло завдань :

- Забезпечення умов самореалізації особистості
- Використання нетрадиційних форм організації навчального процесу
- Удосконалення тестових технологій на уроках фізики, хімії, географії,

біології, математики
- Формування бажання і уміння  вчитись
- Формування  в  учнів  сучасного  світогляду,  розвиток  їх  творчих

здібностей і навичок самостійної роботи
- Забезпечувати  свідоме  оволодіння  учнями  системи  математичних,

фізичних, хімічних знань, умінь і навичок, необхідних у практичному
житті.

Приділялася постійна увага до навчання школярів загальним розумовим діям:
аналіз і синтез, порівняння, абстракція, узагальнення. Аналіз роботи свідчить,
що  за  навчальний  рік  значно  підвищився  науково-теоретичний  та
методичний рівень викладання навчальних предметів,  посилилась увага до
виховної  та  розвиваючої  функції  навчання,  до  пошуку ефективних форм і
методів  роботи  з  дітьми.  У  процесі  роботи  МК  використовувались  такі
форми :

- Моделювання уроку;
- Індивідуальна  та  групова  робота  із  обдарованими  учнями,  із  слабо

встигаючими учнями;
- Корекція знань учнів;
- Підвищення в учнів мотивації до навчання;
- Додаткові заняття під час канікул.

У  школі  вчителями  природничо-математичних  дисциплін  проводились
відкриті  уроки,  їх  аналіз  і  самоаналіз.  На  уроках  використовувались
інтерактивні методи навчання.

Значна  увага  вчителями  МК   природничо-математичних  дисциплін
приділялась роботі з обдарованими дітьми. Результат цієї роботи – призові
місця на районних олімпіадах :

Математика :
6 клас –  Гримало Ілля – 6 клас (ІІІ місце)
10 клас – Євтушенко Дмитро



Фізика :
Тихоплав Анастасія – ІІ місце (вчитель Кисіль Н.В.)
Загальне місце - ІІ
Астрономія :
11 клас – Коваль Олег – ІУ місце, 
Загальне місце – ІУ.

Протягом 2013-2014 навчального року було проведено :

1.Математична вікторина для 8-9 класів
( Устименко Н.В.)

2.Виховний захід до Дня космонавтики 7 клас
(листопад, вчитель Кисіль Н.В.)

3.КВК з  фізики, 9-10 класи.
(вчитель Кисіль Н.В.)

Слід  відзначити  наших  учнів,  які  активно  приймають  участь  в
Міжнародному конкурсі «Кенгуру» з математики, і Міжнародному конкурсі
«Левеня» з фізики.

Конкурс К-сть учнів Відмінно Добре Прийняли
участь

«Кенгуру»
«Левеня» 37 1 24 12

 
МК  в  навчальному  2013-2014  році  працювало  над  зміцненням

матеріально-навчальної  бази викладання математики,  фізики,  інформатики.
Вчителі дбали про наповнюваність навчальних кабінетів, поповнюючи новою
методичною  літературою,  збірниками,  зошитами  для  лабораторних  і
практичних робіт.

Протягом 2013 – 2014 навчального року успішно пройшла атестацію
Кисіль Н.В., підтвердила вищу категорію та звання «Старший вчитель».



Основні завдання вчителів математики  
на 2014-2015 навчальний рік

- вивчення та впровадження у практику досягнення психолог-
педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;

- вивчення та аналіз нових програм, навчальних планів, підручників, 
методичних розробок для учнів 6 класу;

- удосконалення тестових технологій на уроках математики і фізики;
- залучення вчителів до участі в конкурсах педагогічної майстерності, 

семінарах, тощо;
- впровадження комп’ютерних технологій в практичну діяльність 

вчителів фізики, математики, інформатики ;
- розвиток творчих здібностей учнів 5 – 11 класі ;
- виготовлення наочних посібників, дидактичного матеріалу, зміцнення 

навчально-матеріальної бази.



Робота засідань методичних комісій

ЗАСІДАННЯ 1:  29 серпня 2014 року

1.Ефективність роботи МК в минулому 2014-2015 навчальному році.

2.Вивчення методичних рекомендацій щодо організації та змісту навчально-
виховного процесу в закладах освіти Київщини.

3.Затвердження плану МК.

4.Обговорення, аналіз та затвердження навчальних планів з математики, 
фізики, інформатики на новий навчальний рік.

ЗАСІДАННЯ 2 :     21.10.2014

1.Індивідуальність вчителя та освітні технології навчання інформатики.

2.Вимоги до математичної  підготовки учнів.
                                                                                     

3.Про підготовку до районних олімпіад.

ЗАСІДАННЯ 3 :        16.12.2014

1.Активні форми роботи на уроках фізики.

2.Формування умінь, необхідних для виконання експериментальних  робіт.

3.Обговорення відкритих уроків.
( Григоренко Л.В.)

4.Обговорення підсумків районних олімпіад.

5.Затвердження плану проведення тижня математики і фізики.



ЗАСІДАННЯ 4 : 

1.Роль задач у навчанні фізико-математичних наук.

2.Творчий звіт вчителів, що атестуються.
(Устименко Н.В.)

3.Вивчення Положення про ДПА учнів у системі загальної середньої школи.

4.Розгляд матеріалів ДПА з математики.

ЗАСІДАННЯ 5 :

1.Сучасні педагогічні технології в навчанні і вихованні.

2.Ознайомлення з наказом МОН України щодо закінчення навчального року 
та проведення ДПА учнів у 2014-2015 році.

3.Про виконання навчальних програм.

4.Ознайомлення з новою програмою з фізики для 7 класів.



Відомості про членів методичної комісії вчителів 
фізико-математичного циклу

№
п/п

Прізвище, ім’я по
батькові

Педста
ж

Категорія
,

Освіта 

Рік
проход
ження

перепід
готовк

и

Методична тема, над
якою  працює вчитель

1. Устименко 
Надія
Віталіївна 

40 Вища
Старший 
вчитель

2011 Особливості форм і методів
організацій навчально-
виховного процесу 
математики

2. Кисіль
Ніна
Володимирівна

23 Вища
Старший 
вчитель

2013 Застосування особистісно-
орієнтованого навчання на 
уроках фізики і математики

3. Григоренко
Людмила
Василівна 

7 -



Удосконалення методичної майстерності вчителів

1.Ознайомлення, вивчення й аналіз підручників з математики,  інформатики  
в 6 класі  та вироблення рекомендацій і заходів щодо їх впровадження в 
навчально-виховний процес.

2.Організувати консультації по використанню  навчальних програм  в 6 класі.

3.Проводити взаємовідвідування уроків.

4.Провести   заняття :

- розв’язання завдань ДПА з математики .

- по тематичному плануванню
                                          (Устименко Н.В., вересень)

- по перевірці робочих зошитів з математики
                                          (Устименко Н.В., січень)

- підготовка предметних  тижнів
(Всі вчителі, січень)



Контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів

№
п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітка

1. Провести зрізові 
контрольні роботи :

- математика 5 клас
- алгебра, геометрія 9 

клас
- алгебра, геометрія 11 

клас

І семестр
ІІ семестр
ІІ семестр

Григоренко Л.В.
Устименко Н.В.
Устименко Н.В.

2. Проаналізувати результати 
предметних олімпіад.
 

Січень Устименко  Н.В.

3. Провести відкриті уроки. Грудень
Січень

Березень 

Григоренко Л.В.
Устименко Н.В.
Кисіль Н.В.

4. Виконання практичних 
робіт з інформатики і 
лабораторних робіт з 
фізики.

Бортнік М.І.



Організація позакласної роботи

№
п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітка

1. Організувати роботу 
факультативів з 
математики і фізики, 
інформатики.

вересень Вчителі – 
предметники

2. Прийняти участь в 
районних олімпіадах.

Листопад
грудень 

Вчителі – 
предметники 

3. Провести тиждень 
математики і фізики

Вчителі – 
предметними

4. Прийняти участь у 
Всеукраїнських 
конкурсах
,,Левеня”
,,Кенгуру”

ІІ семестр Кисіль Н.В.
Устименко Н.В.
Григоренко Л.В.

5. Освоєння вчителями 
комп’ютера.

Протягом 
року

Григоренко  Л.В.



Удосконалення навчально – матеріальної бази

1.Передплатити періодичну пресу.

2.Придбати методичну літературу з математики 5 клас, 6 клас.

3.Придбати тематичні контрольні роботи з математики 9 клас, 10 клас, 11 
клас.

4.Придбати зошити для лабораторних робіт з фізики 7 – 11 класи.

5.Підготувати стенди ,,Готуємося до державної атестації”.


