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В С Т У П 

У 2013 – 2014 навчальному році колектив школи працював над 
забезпеченням виконання державної програми всеобучу дітей, закону 
України ,,Про освіту”, нормативних документів МО та науки.

Вчителі-предметники проводили факультативні заняття у 5 – 11 класах,
готували учнів до районних олімпіад.

Протягом 2013 – 2014 навчального року було проведено 4 засідань 
методкомісії, на яких розглянули такі питання :

 аналіз навчально – виховної роботи за 2012 – 2013 навчальний рік та 
завдання на 2013 – 2014 рік

 вивчення методичних рекомендацій щодо організації та змісту 
навчально – виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2013 – 
2014 навчальному році.

 формування життєвої компетентності та конкурентноздатності 
особистості в процесі оволодіння знаннями.

 роль факультативних занять у формуванні інтересу до знань та у 
здійсненні професійної орієнтації учнів.

 про підготовку учнів до районних олімпіад.

У  школі  вчителями  природничого  циклу  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 :

Біологія і географія:
8 клас – Курило Наталія – ІІІ місце, 9 клас – Бойчас Елизавета – ІІІ місце
(вчитель Полях О.В.)
Загальне місце з біології – УІІІ, з географії – У місце.
Учениця 11 класу Поминальна Тетяна писала екологічний проект «Видова
різноманітність птахів урочища Вязова в с. Проців».

Протягом 2012-2013 навчального року було проведено :
1.Брейн-ринг природничих наук для учнів 8-11 класів 

(лютий, вчитель Віценко О.І.)
2.Виховний  захід  для  5-6  класів  по  природознавству  «Світ,  в  якому  ти
живеш» 

(січень, вчитель Полях О.В.)
МО  в  навчальному  2013-2014  році  працювало  над  зміцненням

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



Основні завдання вчителів біології, хімії та географії
 на 2014 – 2015 навчальний рік

 працювати над вирішенням науково – методичної проблеми
      ,,  Діяльність  педагогічного  колективу  із  забезпеченням  умов  для
самореалізації особистості відповідно до її здібностей, нахилів, інтересів”.
 Використовувати  різні  методи  і  прийоми  розвитку  інтелектуально  –

пізнавальних здібностей учнів.
 Забезпечення  свідомого  оволодіння  учнями  системою знань,  умінь  і

навичок, необхідних у повсякденному житті.
 Економічне, екологічне, естетичне, патріотичне виховання.
 Розвивати творчі здібності учнів, залучати їх до написання робіт МАН.
 Розпочати  роботу  експериментальної  групи з  питань  ,,Комп’ютерної

підтримки викладання навчальних предметів”.
 Розвиток  творчих  здібностей  учнів  шляхом  індивідуального  та

диференційованого підходів.

Відомості

про членів методичного об'єднання

№
п/п

Прізвище, ім”я  по
батькові

Педстаж Категорія Рік
проходження

перепідготовки

Теми самоосвіти

1. Віценко 
Олена 

Іванівна  

37 Вища 2010 Формування
практичних

умінь і навичок
на уроках хімії.

2. Полях
Олена 

Василівна  

20 Вища,
старший
вчитель

2013 Застосування
інтерактивних
форм і методів

навчання на
уроках біології.

3. Видиборець
Віта

Володимирівна    

7 спеціаліст 2013 Самоосвітня
діяльність учнів
під час вивчення

географії



Робота засідань методичного об’єднання

Засідання 1 :      29.08. 2014 року.

1.Аналіз навчально – виховної роботи за 2013 – 2014 навчальний рік та 
завдання на 2014 – 2015  навчальний рік.

(Віценко О.І.)
2.Вивчення методичних рекомендацій щодо організації  та змісту навчально 
– виховного процесу в закладах освіти Київщини на 2013 – 2014 навчальний 
рік.

(Віценко О.І.)
3.Затвердження плану роботи методичної комісії.

Засідання 2 :     31.10. 2014 року.

1.Роль навчально-методичного  забезпечення кабінетів у формування 
життєвих компетентностей учнів.
2.Опрацювання листа Міністерства освіти і науки України № 1/9 – 305 від 
26.04.2013 року з питань охорони здоров’я і техніки безпеки.
3.Про участь учнів у Міжнародному інтерактивному конкурсі «Геліантус» та 
«Колосок».

Засідання 3 :     січень 2015 року

1.Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках  хімії, біології, географії.
2.Про участь у Панорамі творчих уроків. 

Засідання 4 :      Квітень  2015 року.

1.Інтеграція сучасних комп’ютерних технологій у навчальний процес.
2.Про підготовку учнів 11-го класу до ЗНО.



Удосконалення методичної майстерності вчителів

№
п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітка

1. Провести консультації по 
використанню нових 
навчальних програм і 
тематичного планування.

Вересень Віценко О.І.

2. Аукціон творчих ідей 
вчителів.

Жовтень Вчителі 

3. Проводити
 взаємовідвідування 
уроків.

Не менше 1
разу в 
семестр

Вчителі 

4. Прийняти участь у 
Панорамі творчих уроків.

Лютий Вчителі 

5. Продовжити роботу в 
районних семінарах 
вчителів – предметників.

Вчителі 

Контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів

№
п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітка

1. Проблемний контроль за 
роботою молодих фахівців.

Протягом 
року

Віценко О.І.

2. Виконання практичних робіт з
хімії, біології та географії.

Грудень 
Травень 

Бортнік М.І.

3. Проаналізувати результати 
предметних олімпіад.

Березень Віценко О.І.



Організація позакласної роботи

№
п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітка

1. Організувати роботу 
факультативів та групових 
занять  з хімії, біології, 
географії.

Вересень Вчителі – 
предметними

2. Провести  конкурс – огляд 
«Овочева ярмарка»

Жовтень Вчителі – 
предметними 

3. Екологічна акція ,,Ліси для 
нащадків”.

Квітень Видиборець В.В.
Полях О.В.

4. Тиждень природничих наук. Березень Вчителі – 
предметними

Удосконалення навчально – матеріальної бази

1.Передплатити  періодичну пресу.

2.Придбати зошити для самостійних і контрольних робіт з хімії 7 – 11 класи, 

робочі зошити з біології, атласи і контурні карти з географії.

3.Оновити стенди в навчальних кабінетах.

4.Придбати методичну літературу для позакласної роботи з хімії, біології, 

географії.
  


