
Протокол № 1 
методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 

  27 серпня  2021 року 
 

Голова зборів – Морган В.К. 

Секретар – Ясик Н.Ф. 

 

Порядок денний: 

1. Аналіз роботи МО природничо-математичного циклу за минулий рік. 

2. Вивчення нормативно-інструктивних та методичних матеріалів, 

програм, вироблення рекомендацій щодо їх впровадження у 

навчально-виховний процес. 

3. Затвердження плану роботи МО на 2021-2022 н. р. Затвердження 

плану роботи з обдарованими дітьми. 

4. Ознайомлення з орфографічним режимом школи. Затвердження 

календарних планів. 

Слухали: слухали голову МО  Моргана В.К., який зробив аналіз 

роботи методичного об’єднання вчителів  предметів природничо-

математичного циклу за 2020-2021 н. р.  

Ухвалили: роботу МО вчителів природничо-математичного циклу за 

2020-2021 н. р. вважати відмінною. Продовжити роботу над науково 

методичною проблемою області, району, навчального закладу. 

Слухали: Про вивчення нормативно-інструктивних та методичних 

матеріалів, програм, вироблення рекомендацій щодо їх впровадження у 

навчально-виховний процес.  Виступ керівника МО Моргана В.К., який 

познайомив присутніх з основною нормативною базою на 2021-2022 н .р. 

Ухвалили: досконало опрацювати документи, дотримуватись 

основних вимог . 

Слухали: Про підготовку учнів до Всеукраїнських та Міжнародних 

олімпіад, конкурсів (робота з обдарованими учнями). 

 Виступ учителя математики Скворцової Л.В., яка познайомила 

присутніх з орієнтовним планом роботи вчителів з обдарованими учнями. 

Ухвалили: скласти індивідуальний графік роботи з обдарованими 

учнями – учасниками олімпіад та конкурсів різного рівня. 

Слухали: Про вимоги щодо ведення шкільної документації. Виступ 

учителя фізики та математики  Медьєши Ю.С., яка нагадала правила ведення 

шкільної документації згідно з Єдиним орфографічним режимом та 

дотримання  критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів предметів 

природничо-математичного циклу. 

Ухвалили: самостійно опрацювати документи, що регламентують 

ведення шкільної обов’язкової документації. 

  

Голова зборів                                                                            Морган В.К. 

Секретар                                                                                    Ясик Н.Ф. 

 

 

 

 



Протокол № 2 
методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 

  1   листопада  2021 року 
 

Голова зборів – Морган В.К. 

Секретар – Скворцова Л.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Шляхи вдосконалення роботи вчителів щодо підвищення ефективності 

в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій.  

2. Роль та місце комп’ютерних технологій та інтернет джерел на уроках 

предметів природничо-математичного циклу. 

3. Спецкурси і факультативи, як шлях поглиблення формування 

предметних, ключових компетентностей  до свідомого вибору майбутньої 

професії. 

4.  «Методологічні основи запровадження STEM-освіти в закладах 

загальної середньої освіти». 

Слухали: Ясик Н.Ф., яка наголосила, що ефективність підготовки вчителя до 

уроків, взаємодія батьків з дітьми і вчителями доводять такі результати: учні 

із задоволенням відвідують уроки, охоче виконують домашні завдання, 

зацікавлено беруть участь у навчальних проектах, мають достатній та 

високий рівень навчальних досягнень, стають учасниками та переможцями 

різних конкурсів. 

 

Ухвалили: роботу МО здійснювати з урахуванням сучасних вимог,  

ефективно вдосконалювати шляхи  підвищення якості навчання через 

постійне підвищення наукової ерудиції, педагогічної майстерності вчителя, 

упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

 
Слухали: Моргана В.К., керівника МО, який у своїй доповіді  

зазначив, що методологічні основи запровадження STEM-освіти в закладах 

загальної середньої освіти на уроках природничо-математичного циклу може 

органічно вписатися в будь-який урок і ефективно допомогти вчителеві й 

учневі зрозуміти матеріали уроку, що досить одного комп'ютера й 

мультимедійного проектора, щоб почати працювати за цією технологією. 

 

Ухвалили: Врахувати в роботі переваги та недоліки навчальних технологій 

STEM-освіти на уроках природничо-математичного циклу. 

 

 

Голова зборів                                                                            Морган В.К 

Секретар                                                                                    Скворцова Л.В. 

 

 

 



Протокол № 3 
методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 

14   березня  2022 року 
 

Голова зборів – Скворцова Л.В. 

Секретар – Ясик Н.Ф. 

 

Порядок денний: 

1. Питання Про організацію та підготовку тижня педагогічної 

майстерності вчителів з предметів природничо-математичного циклу. 

2. Впровадження інноваційних методів та форм в навчальний процес. 

3. Підсумки проведення тижня методичного об’єднання вчителів 

природничо-математичного циклу на тему: «Проекція у майбутнє 

закономірностей суспільного розвитку , з урахуванням 

загальнопланетарних проблем сучасної епохи». 

Слухали: слухали голову МО  Моргана В.К., про підготовку та 

проведення тижня педагогічної майстерності (погодження графіка та форми 

проведення).  

Ухвалили: ухвалили форму проведення та графік методичного тижня 

педагогічної майстерності об’єднання вчителів природничо-математичного 

циклу. 

Слухали: Впровадження інноваційних методів та форм в навчальний 

процес. Виступ вчителя математики Скворцової Л.В., яка ознайомила 

присутніх з використанням іноваційних методів навчання на уроках 

природничо – математичного циклу під час пандемії . 

Ухвалили: самостійно опрацювати  програму ZOOM  для 

впровадження і використання у роботі під час дистанційного навчання.  

Слухали: Підсумки проведення тижня методичного об’єднання 

вчителів природничо-математичного циклу. 

• Майстер-клас «Станьте майстром дистанційного навчання: 

основи створення веб-сайтів»  Морган В.К., Ясик Н.Ф. 

• Тренінг «Створення умов для підвищення мотивації здобувачів 

освіти з оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у 

сферах суспільного життя» Скворцова Л.В. 

Ухвалили: Систематично знайомитися з матеріалами, що 

виставляються на сайтах відповідних науково-методичних лабораторій, 

реорганізувати власні, предметні блоги та сайти для роботи під час пандемії. 

 

 

Голова зборів                                                                            Скворцова Л.В. 

Секретар                                                                                    Ясик Н.Ф. 

 

 


