
Проблемне питання МО вчителів фізики та математики: Вдосконалення 

математичних компетенцій шляхом системного запровадження інноваційних педагогічних 

технологій.    

І. Засідання (організаційно-інструктивне): до 9 вересня. 

1. Основні напрямки методичної роботи вчителів фізики та математики Грицівської ОТГ в 2020-

2021 н. р. відповідно до реалізації Концепції НУШ в умовах карантину. Обговорення  плану на 

поточний  навчальний рік. 

2. Аналіз типових освітніх програм, навчальних програм, підручників на 2020 – 2021 н. р. 

Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів. (листа МОН  від 11.08.2020 № 1/9-430 

«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної 

середньої освіти у 2020-2021 навчальному році; лист МОН від 05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо 

організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році».)   

3.  Обговорення та затвердження  календарного планування. Вимоги до ведення журналів та 

критерії оцінювання 

4. Забезпечення дистанційного та змішаного навчально - виховного процесу в школах в умовах 

карантину. Обговорення листа МОН   .  

5. Про оголошення 2020-2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні. 

6.  Готовність кабінетів математики   до роботи в новому навчальному році в умовах карантину. 

7.  Завдання членам МО. 

Форми роботи в міжсекційний період   

1. Актуальна проблема. Оголошення 2020-2021 н.р Роком математичної освіти в Україні: 

➢ створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін, 

зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної 

компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення 

та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з математичної 

компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA; 

➢ створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного оволодіння 

математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній, економічній, 

технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя; 

➢ забезпечення належної організації запровадження з 2021 року обов’язкового зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики. 

2. Майстер-клас. Методичний банк. Впровадження ІКТ для організації різноманітних форм  і 

методів проведення уроків математики: робота в сервісах GOOGLE CLASSROOM MANAGER, 

електронно навчальне середовище Learning Apps, додаток Pickers.                    

3. Підготовка матеріалів до шкільних предметних олімпіад, конкурсів. 

4. Інформаційно-методичний супровід педпрацівників щодо організації роботи з 

обдарованими дітьми на 2020-2021 н.р.згідно програми «Одаровані діти». Підготовка учнів до І 

– ІІ  етапів предметної олімпіади, Інтернет - олімпіади , конкурсу  ”Кенгуру” освітньому проекті 

МІКСІКЕ в Україні “ ”, МАН.  Обмін досвідом. 

5. Актуальний інструктаж. Особливості викладання профільних предметів з математики в 11 

класі за новою програмою. Вироблення рекомендацій.   

ІІ. Засідання: ( січень - лютий ). 

1. Палітра педагогічного досвіду Творчий звіт вчителя, що атестується. 

2. Актуальна тема.  

➢ Використання наскрізних ліній на уроках фізики та  математики під час розв’язування задач 

➢  Використання елементів STEM-освіти на уроках математики та фізики  
3 .Матеріали з досвіду роботи вчителів-предметників на обласну педагогічну виставку «Освіта 

Хмельниччини  на шляхах реформування». 



3. Позакласна робота. Інноваційні методи і форми роботи з обдарованими дітьми Аналіз роботи 

предметної секції  наукового товариства. Підготовка учнів до інтелектуальних та інтернет - конкурсів.  

4  Вернісаж педагогічних сюжетів.  

➢ Організація повторення  та систематизація  знань учнів.  
➢ Моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів 10-11 класів з профільних предметів  

5. Актуальний інструктаж. Про  нове в підготовці  до ДПА та ЗНО.  

6.  Математичний банк. Огляд новинок методичної та педагогічної   літератури  

7  Завдання членам МО. 

Форми роботи в міжсекційний період  

1.Методичний практикум . 

➢ Аналіз виконання навчальних програм і моніторинговий аналіз контрольних робіт. Звіт 

вчителів про самоосвітню діяльність. 

➢  Аналіз деяких помилок, яких учні припускаються під час розв’язування завдань на ЗНО та 

ДПА 

2. Актуальне питання. Обговорення матеріалів по підготовці до ДПА учнів 9 класів то ЗНО 

учнів 11класу  . 

3.   Актуальний інструктаж. Зовнішнє  сертифіковане оцінювання на сучасному етапі.                                                                                                                               

4.  Підсумки роботи МО за навчальний рік.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


