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Хто стоїть на місті, той відстає. 

А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед 

і  не зупинятися, досягнувши вершин, а  підійматися вище. 

Давня китайська мудрість 

 

Науково-методична проблема шкільного методичного обєднання вчителів 

математики, фізики та інформатики на 2018-2019 н.р. :  

Створення умов для соціалізації особистості школяра шляхом 

удосконалення освітнього процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СУЧАСНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.  

 

 • Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей.  

 • Педагогіка  партнерства  (між учнем, учителем і батьками).  

 • Орієнтація на потреби кожного учня.  

 • Виховання, що формує цінності.  

 • Умотивований творчий учитель. 

 

ФУНКЦІЇ ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА 

   

•рівний доступ усіх дітей до якісної освіти; •забезпечення необхідних умов, 

засобів і технологій для навчання  не лише в приміщенні закладу; •врахування 

освітніх трендів і реалізація інноваційних технологій;  •стимулювання учнів до 

набуття знань, досвіду і компетентностей;  •виховання та формування ціннісних 

орієнтацій. 

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

 

• Дослідницьке навчання 

 • Змішане навчання 

 • Метод проектів 

 • Білінгвальне навчання    

• • Дистанційне навчання  

• Колоборативне навчання  

 • Інтегроване навчання  

 

 

 

 



 

Тематика засідань МО МІФ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Виконавці 

 ЗАСІДАННЯ № 1.   27.08.2019  

1. Аналіз роботи методоб'єднання за минулий  

навчальний рік та планування роботи на 

новий навчальний рік. 

Члени мо 

2. Опрацювання  нормативно – правової бази, 

інструктивно – методичних матеріалів щодо 

викладання предметів фізико – математичного 

циклу у навчальному році. 

Члени мо 

3. Діагностика професійної, методичної 

підготовки,професійних потреб учителів. 

Опитування. 

Члени мо 

   

 

 

 

 ЗАСІДАННЯ № 2.  01.11.2019  

1. Методичні посиденьки . Формування 

ціннісних орієнтацій. Задачі як інструмент 

реалізації наскрізних ліній. 

Члени мо 

2. Про  підготовку до проведення I туру 

предметних  олімпіад та підготовку до II туру. 

Члени мо 

3. Про підготовку до проведення тематичного 

предметного тижня з математики та 

інформатики 

Вчителі математики та 

інформатики 

5 Взаємоперевірка учнівських зошитів. Члени мо 



 

 ЗАСІДАННЯ № 3.    03.01.2020  

1.  Проблемна лабораторія . Формуємо 

соціалізуючий простір. Емоційний інтелект 

вчителя. Як розвинути? 

Члени мо 

2. Аналіз успішності учнів у I півріччі та 

результатів  II туру олімпіад.  

Лужецька О.В. 

3. Рефлексія уроку. Корисні напрацювання. Члени мо 

 

 ЗАСІДАННЯ  №4      05. 03.2020  

1. Шляхи формування у школярів потреби і 

навичок самоосвітньої роботи, здатності до 

навчання впродовж усього життя.  

Педагогічна студія. 

Члени мо 

2. Опрацювання інструктивно – методичних 

рекомендацій, наказів, листів Міністерства 

освіти і науки щодо підготовки і проведення 

державної підсумкової атестації учнів 

випускних класів 

Члени мо, 

3. Круглий стіл. Методологічні аспекти 

підготовки учнів випускних класів до ДПА та 

ЗНО. 

Члени мо 

4. Організація повторення навчального 

матеріалу 

Члени мо 

 

 ЗАСІДАННЯ № 5.    22.05.2020  

1. Про виклики пандемії через призму 

саморозвитку 

Члени мо, Оксана 

Федишин, 



2. Аналіз виконання навчальних програм , 

успішності учнів у II півріччі, результатів 

директорських  контрольних робіт. 

Члени мо 

3. Аналіз роботи мо за навчальний рік. Члени мо 

4. Обговорення пропозицій з планування роботи  

мо на наступний рік, складання планів 

самоосвіти членів мо 

Члени мо 

 

 


