Проблемне питання : Використання ІКТ та особистісно орієнтованого підходу навчання при вивченні математичних
наук.
І. Засідання (організаційно-інструктивне): до 9 вересня.
1. Обговорення виконання плану роботи за минулий та корекція плану на поточний навчальний рік. Підсумки ЗНО в 11 класі.
2. Аналіз навчальних програм, підручників на 2016 – 2017 навчальні роки. Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів.
Обговорення та затвердження календарного планування.
3. Забезпечення навчально - виховного процесу в школі. Реалізація нових стандартів в організації навчально – виховного
процесу в 8 класі та профільного навчання. Особливості планування.
4. Готовність кабінетів математики та інформатики до роботи в новому навчальному році.
5. Поновлення завдань для діагностичних контрольних робіт.
ІІ. Засідання: жовтень – листопад.
1. Актуальна проблема. Моніторинг знань учнів 5 – х класів(ДКР). Аналіз проблем їх адаптації та шляхи розв’язання. Тренінг.
( Поліщук М.А., Старий В.П., психолог, вчителі – предметними , вчителі початкових класів).
2. Майстер-клас. Методичний банк. Впровадження ІКТ ресурсів та технологій для організації різноманітних форм і методів
проведення уроків математики.
а) Створення посібника по практичному застосуванню математичних знань в 5 – 6 класах та тестуванню.
б) Підготовка матеріалів до шкільних предметних олімпіад, конкурсів.
3. Позакласна робота. Обговорення роботи вчителів щодо виконання програми ”Творча обдарованість ”. Підготовка учнів до І
– ІІ етапів предметної олімпіади, Інтернет - олімпіади , конкурсу ”Кенгуру” “Олімпус ”, МАН. Обмін досвідом.
4. Відкритий урок . Волощук Н.А.
6. Актуальний інструктаж. Особливості викладання математики і інформатики в 8 класі за новою програмою. Вироблення
рекомендацій. (Літнарович І.В., Волощук Н.А.)
ІІІ. Засідання: грудень – січень.
1.Творчий звіт вчителя, що атестується.
2. Актуальна тема. а) Формування в учнів предметних компетентностей. ( Волощук Н.А. )
б) Роль і місце практичних робіт на уроках математики в 5-6 класах.(Поліщук М.А.).
3. Позакласна робота. Аналіз роботи предметної секції шкільного наукового товариства. Підготовка учнів до інтелектуальних
та інтернет - конкурсів. . Аналіз роботи предметної секції шкільного наукового товариства
4. Математичний банк. Огляд новинок методичної та педагогічної літератури
5. Відкритий урок . Літнарович І.В.
IV. Засідання: лютий – березень
1.Актуальна тема. Інноваційні методи і форми роботи з обдарованими дітьми.( Волощук Н.А.)
2. Вернісаж педагогічних сюжетів. Організація повторення та систематизація знань учнів.
3. Палітра педагогічного досвіду. Відкритий урок
4. Актуальний інструктаж. Про нове в підготовці до ДПА та ЗНО.
V. Засідання: квітень – травень.
1. Профільне навчання. Особливості викладання математики в класі універсального профілю. Доповнення дидактичної бази для
профільного навчання з урахуванням вимог нової навчальної програми . ( Поліщук М.А..Літнарович І.В.)
2. Методичний практикум .а) Аналіз виконання навчальних програм і моніторинговий аналіз контрольних робіт. Звіт вчителів
про самоосвітню діяльність.
б) Аналіз деяких помилок, яких учні припускаються під час розв’язування завдань на зовнішньому незалежному тестуванні та
під час ДПА. ( Волощук Н .А.,Літнарович І. В. )
3. Актуальне питання. Обговорення та затвердження матеріалів до ДПА учнів 9 та 11 .
4. Актуальний інструктаж. Зовнішнє сертифіковане тестування на сучасному етапі.
5 . Підсумки роботи ШМО за рік.

