
Протокол № 2 

засідання методичного об’єднання вчителів природничих наук ЧГПЛ ЧМР 

від 15.10.2021 р. 

Присутні: всі члени МО (8 чол.). 

Порядок денний 

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). 

Слухали: 

1. Кузьменко Л.О., яка коротко розповіла про новий закон «Про повну загальну середню 

освіту». Вона наголосила, що ухвалення цього Закону дозволить провести глибоку всеосяжну 

освітню реформу, яка підвищить якість освіти. Закон вперше відкриває можливість надання 

учням індивідуальних та групових консультацій; право на справедливе оцінювання та вимоги 

до доброчесності, Закон дає право учням обирати курси, навчальні предмети (інтегровані 

курси). Закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі. Забезпечує 

рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускнику високий рівень володіння 

мовою, необхідний для успішної кар’єри в Україні.  

2. Ткаченко І. І., яка нагадала методичні рекомендації щодо підготовки та проведення Ⅰ етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад. Вона зазначила, що основна методична вимога до 

кожного окремого питання випливає із загального характеру більшості завдань міського 

етапу олімпіади. Вона наполягає на тому, що відповіді задач мають показати, якою мірою 

учень може творчо використовувати наявний у нього запас знань, наскільки вільно він 

володіє фактами науки, навичками абстрактного мислення, чи вміє він думати. Головне в 

питаннях  шкільної олімпіади — це творчий характер завдань, що вимагають проявити учням 

навички пізнавальної самостійності. 

3. Кузьменко Л. С., Ткаченко І.І., Хіщину Т.О., Малигіна Г.О., Копійку Т.Г., які ознайомили з 

модельними програмами НУШ з предметів природничо–математичного циклу. 

4. Бубело В.Ф., яка ознайомила з інструктивно–методичними рекомендаціями щодо викладення 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021–2022 навчальному році 

(Додаток до листа МОН України від 22.09.2021 № 1/9–482). 

Ухвалили:  

1. Вчителям–предметникам ретельно опрацювати новий Закон «Про повну загальну середню 

освіту». 

2. Провести І етап (ліцейних) Всеукраїнських учнівських олімпіад згідно затвердженого графіку. 

3. Вивчити та впроваджувати в роботі інструктивно–методичні рекомендації щодо викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021–2022 навчальному році 

(Додаток до листа МОН України від 22.09.2021 № 1/9–482). 

 

 

Голова МО:                                                                          Бубело В.Ф. 

Секретар:                                                                              Хіщина Т.О. 


