
Звіт 

 голови методичної комісії 

 природничо-математичних дисциплін 

 Чорної Ю.С. 

за 2019-2020 н. р. 
Станом на 01.09.2019 р. методична комісія природничо-математичних 

дисциплін почала працювати у складі чотирьох викладачів: Чорна Ю.С. – 

голова методичної комісії, Орлик А.Г. – викладач біології та екології, Зайко 

А.В. – викладач фізики та астрономії, Бутенко А.В. викладач фізики та 

математики. 

Діяльність методичного об’єднання викладачів природничо-

математичного напрямку у 2019-2020 навчальному році була спрямована на 

реалізацію виконання державних програм викладання предметів 

природничого циклу, створення належних сучасних умов для навчання і 

виховання здобувачів освіти, підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального 

потенціалу учасників освітнього процесу. 

На основі, результатів освітнього процесу планується система заходів, 

спрямованих на зростання професійного рівня педагога. 

Методична робота в методичному об'єднанні природничо-

математичного напрямку  – це система взаємопов’язаних мір, дій і заходів, 

спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності 

кожного викладача, на розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу методичного об'єднання в цілому, а в кінцевому результаті на 

вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, 

виховання і розвитку здобувачів освіти. 

 Методична комісія природничо-математичних дисциплін працювала 

над проблемою «Підвищення ефективності уроку та навчальних досягнень 

здобувачів освіти» 

Комісія розпочала свою роботу над плануванням та затвердженням 

поурочно-тематичних планів, планів роботи та паспортів кабінетів, над 

комплексно-методичним забезпеченням таких предметів як математика, 

фізика та астрономія, біологія та екологія і хімія здобувачів освіти ІІ ступеня 

навчання та вищої математики, фізики, хімії здобувачів освіти ІІІ ступеня 

навчання над складанням графіка відкритих уроків та організацією роботи 

над теоретичним вивченням проблеми. 

Навчання загальноосвітніх предметів у загальноосвітніх закладах 

здійснювалось за навчальними програмами для 10-11 класів рівень стандарту 

зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 р. №826.  

За 2019-2020 н.р. відбулося 10 засідань  методичної комісії, на яких 

розглядалися пропозиції з власного досвіду, обговорювалися директивні 

документи, державні стандарти, РНП та ПТП, актуальні питання 

викладацької та позакласної роботи. 



З метою визначення рівня знань здобувачів освіти першого курсу 

навчання із загальноосвітніх дисциплін (математики, фізики, хімії, біології) з 

10.09. 2019 р. по 25.09.2019 р. були проведені діагностичні контрольні 

роботи. Завдання для ДКР були складені за програмами середньої школи 

згідно навчального плану. Завдання ДКР були розглянуті та погодженні на 

засіданні МК.  

Моніторинг показав, що здобувачі освіти в загальному мають знання 

середнього рівня (49 %), великий відсоток здобувачів освіти (42 %) 

володіють знаннями на низькому рівні. З більшості предметів бали за 

високий рівень відсутні, а достатній показник якості успішності складає 9 %. 

Якісний показник успішності в середньому складає 9 %. Дані показники 

дають можливість зробити висновок, що здобувачі освіти І курсу мають 

середній та низький рівень підготовки за курс базової середньої школи.  

Виходячи з цього на засіданні методичної комісії було розроблено план 

заходів та шляхом консультацій, факультативів розширити вивчення тем та 

надолужити прогалини в знаннях здобувачів освіти І курсу навчання.  

У системі нашої роботи – проведення предметних олімпіад із 

загальноосвітніх предметів, що сприяють виявленню обдарованих учнів. 

Переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади беруть участь в ІІ та в ІІІ етапах 

олімпіад на рівні області. Олімпіади відбулися відповідно до Умов 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади.  

Завдання до І етапу олімпіад були підготовлені викладачами  та 

погодженні на засіданні методичної комісії; їх зміст повністю відповідав 

програмним вимогам і дав змогу реалізувати принцип систематичності й 

диференційований підхід до оцінювання результатів.  

Так в цьому році були  визначені переможці ІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з загальноосвітніх предметів, а саме: 

 

 
№ п/п Назва 

предмета 

Дата 

проведення 

ПІБ учня Група, 

учні яких брали 

участь у 

ІІ етапі 

Відповідальн

ий викладач 

Місце 

1  Математика 10.12.17  Кочет 

Катерина 

Анатоліївна 

К18-21/9 Чорна Ю.С. І 

2  Математика 03.12.17  Петренко 

Павло 

Володимирович 

НП18-27/9 Чорна Ю.С. ІІ 

3  Хімія  26.11.17  Колеснікова 

Руфіна 

Дмитрівна 

НП19-28/9 Орлик А. Г. І 

4  Хімія 04.11.17  Грищенко 

Анастасія 

Сергіївна 

К18-21/9 Орлик А. Г. І 

 

 

 



 Участь у ІІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади з математики 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметні тижні є традиційними 

методичними заходами в нашому 

освітньому закладі. Вони дають 

можливість педагогам, підвищувати 

рівень кваліфікації, професійної 

компетентності, а здобувачам освіти 

здобути додаткові знання з математики, 

фізики та астрономії, біології та екології, 

хімії їх розвитку, показати зв'язок 

предметів з професіями,  іншими 

науками, врахування регіональної 

компоненти, формування інтересу до 

вивчення предмету, забезпечення 

різнобічного розвитку особистості 

здобувачів освіти. 

План проведення тижня було 

обговорено та затверджено на 

методичному засіданні викладачів 

природничо-математичного циклу, де 

були розподілені обов’язки, призначені 

відповідальні за проведення заходів. За 

тиждень до початку з його планом були 

ознайомлені здобувачі освіти, були 

створені робочі групи, члени яких брали 

участь у підготовці та проведенні заходів 

тижня. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Методична робота голови комісії Чорної Ю.С.  

1. Розробка завдань до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 



 
 

2. Чорна Ю.С. розробила програму факультативів по підготовці учнів до 

ЗНО, працювала над вдосконаленням методики та підбір завдань, посібників, 

відео матеріалів, опрацьовані  всі матеріали та завдання ЗНО (основної сесії, 

пробного ЗНО та додаткової сесії). 

3. Пошук ресурсів для дистанційного навчання  



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Методична робота членів комісії. 

Головною метою методичної комісії 

викладачів природничо-математичних 

дисциплін є не лише надання  допомоги 

викладачам у розвитку та підвищенні  

професійної майстерності а й активізації 

творчого потенціалу кожного викладача. 

Орлик А.Г. – в цьому році 

підтвердив кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої  категорії» та педагогічне звання «викладач - методист». 

Приймав участь у обласному вебінарі з темою «Вплив мийних засобів на 

здоров’я людини». Провів серію відкритих уроків, які лягли в основу його 

методичної розробки на тему: ««Використання регіональних матеріалів 

проблем екології з метою гуманізації освітньої діяльності на уроках біології 

та екології». 



    
 

Зайко А.В. -  приймав участь у всеукраїнському конкурсі  «Учитель 

року» по версії журналу колосок, вебінар STEM проекти на уроках фізики та 

астрономії 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Бутенко А.В. – пройшов курсу на тему: «Хмарні технології», прослухав 

вебінар і отримав сертифікат  сайту «На урок»  

 

 
 



 
 

 
 

 

Організаційна робота, суспільні доручення 

 



 
 

 

 
 

 

 
 



Завдання на наступний 2020-2021 навчальний рік:  

•  першочергова задача для викладачів загальноосвітніх предметів це - 

забезпечення якісної підготовки випускників з предметів ЗНО.(пробне 

тестування, консультації); 

•  надолужити прогалини в знаннях здобувачів освіти за період 

епідеміологічної ситуації під час карантину шляхом проведення 

консультацій та факультативів;  

•  упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;  

•  забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та 

професійної підготовки здобувачів освіти;  

•  модернізація та удосконалення матеріальної бази навчальних 

кабінетів;  

•  презентація досвіду роботи викладачів методичної комісії 

природничо-математичних дисциплін на сторінках педагогічних 

видань, мережі Інтернет;  

•  атестація педагогічних працівників.  

• участь викладачів МК у проведенні предметних тижнів, семінарах-

практикумах, тренінгових заняттях, педагогічних читаннях;  

•  проведення виховних заходів, відкритих уроків;   

•  проведення профорієнтаційної роботи.    

 

 

 


