
План роботи методичного об’єднання природничих наук на 2021 – 2022 н. р. 

№ Зміст Відповідальний 
Термін 

виконання 

1 

Засідання № 1 

Керівник МО Вересень 

Тема: «Організація навчально-виховного процесу у 2020 – 

2021 н. р.» 

1. Аналіз роботи МО за 2020 – 2021 н. р. 

2. Вивчення особливостей викладення предметів 

природничого циклу у 2021 – 2022 н. р. 

3. Погодження календарно-тематичних планів 

4. Затвердження плану роботи МО на 2021–2022 н. р. 

2 

Засідання № 2 

Члени МО 
Жовтень – 

Листопад 

Тема: «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження сучасних інноваційних технологій» 

1. Обговорення нового Закону «Про повну загальну середню 

освіту». 

2. Обговорення та затвердження завдань шкільних олімпіад з 

предметів природничо–математичного циклу 

3. Ознайомлення з модельними програмами НУШ з предметів 

природничо–математичного циклу 

4. Опрацювання з інструктивно–методичними 

рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у 

закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному 

році (Додаток до листа МОН України № 1/9–482). 

3 

Засідання № 3 

Керівник МО 

Члени МО 
Січень 

Тема: «Розвиток предметно-методичних та професійних 

компетентностей педагогів, як засіб підвищення предметних 

та ключових компетентностей учнів» 

1. Використання STEM – технологій (з використанням 

міжпредметних зв’язків), як засобу формування наукового 

світогляду здобувачів освіти. 

2. Підсумки проведення Ⅱ етапу Всеукраїнських шкільних 

олімпіад, учнівських конкурсів. 

3. Моніторинг навчальних досягнень учнів 5 – 9 класів з 

предметів природничого циклу за Ⅰ семестр.  
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Засідання № 4 

Керівник МО 

Члени МО 

 

 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

Тема: «Проблема розвитку творчості вчителів та здобувачів 

освіти в умовах соціалізації особистості» 

1. Підготовка стендової інформаційної наочності для 

випускників класу у навчальних кабінетах та інформаційних 

куточках для батьків та учнів до ДПА і ЗНО. 

2. Формування у здобувачів освіти навичок самостійного 

пошуку інформації під час викладання предметів 

природничого циклу. 

3. Проведення навчальних екскурсій – важлива складова у 

викладанні предметів природничого циклу. 

4. Проведення декади природничих наук 

5 

Засідання № 5 

Керівник МО 

Члени МО 
Травень – 

Червень 

Тема: «Підсумки роботи методичного об’єднання 

природничого циклу за 2021 – 2022 н. р.» 

1. Аналіз виконання навчальних програм членами шкільного 

методичного об’єднання. 



№ Зміст Відповідальний 
Термін 

виконання 

2. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів, їх участі  

в олімпіадах, конкурсах. 

  

  

  

3. Підсумки роботи ліцейного методичного об’єднання за рік. 

4. Вироблення рекомендацій до плану роботи МО 

природничого циклу на наступний навчальний рік. 

 


