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Методичне об`єднання 
вчителів природничого циклу 

2017/2018 навчальний рік 



  Педагогічне кредо вчителів  

природничого циклу: 

 

"Учитись - важко, а учить ще важче, 

     Але й на мить не можеш зупинитись ти. 

Як дітям віддаси усе прекрасне, 

Досягнеш сам значної висоти". 

  





Наукова-дослідна тема вчителів 
природничого циклу в рамках 
проекту:”Організаційно-педагогічні 
засади професійного 
саморозвитку вчителів 
природничого циклу та 
становлення їх методологічної 
культури” 



 

 

 Подюменко Г.А. – «Соціалізація особистості на уроках 
біології через екологічне виховання учнів» 

 

 Зубарева О.Д. –  «Соціалізація особистості на уроках 
біології через інформаційно-комунікаційні технології» 



Кононенко М.М. –  «Формування і розвиток 

соціальної компетентності учня через 

використання інтерактивних технологій» 



Перцова Н. В. – «Соціалізація особистості на уроках географії через проектні 

технології». 
 

Музиченко А. С. – «Соціалізація особистості на уроках географії через культурно-

географічне  виховання».  

 



Пріорітетними напрямками роботи 

методичного об'єднання вчителів 

природничого циклу є: 
- стимулювання власної пізнавальної активності 

учнів; 

- розвиток вміння використовувати власний 

досвід і адаптуватися до змін в суспільстві; 

- розвиток здібностей і обдарованості учнів; 

- впровадження інтерактивних, інформаційно-

комунікаційних технологій навчання. 

 

 



Методична робота 
 Науково-методичний семінар “Формування критичного мислення як 

важлива складова навчальної діяльності на уроках біології 
(ПодюменкоГ.А.-сертифікат) 

 Курс “Основи соціальної і здоров’язбережувальної компетентності” 

 (Зубарева О.Д.,Подюменко Г.А.,Перцова Н.В.,Музиченко А.С.-сертифікат) 

 Методичний хакатон “Інтегрування наскрізної змістовної лінії “Здоров’я і 
безпека”через варіативну складову навчального плану,позакласну роботу 
з предмету та впровадження елементів stem-освіти”(Подюменко Г.А.-сер-
тифікат) 

 Курс  лекцій “Від шкільної програми до високих технологій” (Подюмен-     
ко Г.А.-сертифікат) 

 Науково-методичний семінар “Досвід створення компетентнісно-
орієнтованого  підручника з хімії” (Кононенко М.М.-сертифікат) 

 Мський семінар “Робота з інтерактивними дошками SMART board” 

 (Кононенко М.М.,Музиченко А.С.-сертифікат) 

 



Методична робота 
 Он-лайн курс “Вчимося жити разом” (Музиченко А.С.-сертифікат) 

 Он-лайн курс “Ефективні презентації на платформі  спільноти для 
навчання та викладання” (Музиченко А.С.-сертифікат”) 

 Всеукраїнський конкурс фахової майстерності вчителів природничих 
предметів “Геліантус-вчитель”(Музиченко А.С.-Диплом 3 ступеня) 

 Міський семінар практичних психологів (Музиченко А.С.-відкритий урок) 

 Виступ на засіданні педагогічної ради школи “Ефективні домашні 
завдання.Впровадження ІКТ-технологій,Google-клас” (Музиченко А.С.) 

 Курси “Інтелект України” (Музиченко А.С.-сертифікат) 

 Міський семінар “Колосок” (Зубарева О.Д.-учасник) 

 Міська конференція “Екологічні проблеми міста” (Зубарева О.Д.-учасник) 

 Семінар-тренінг”Гуманістичний вимір реформи ”Нова українська 
школа””(Зубарева О.Д.-сертифікат) 

 Вебінар”Медіаграмотність:Соціальні мережі у розвиткуі саиорозвитку 
вчителя” ( Музиченко А.С.-свідоцтво) 

 

 

 

 



Переможці олімпіад та конкурсів. 
 Язловецький Денис (10-А) -1 місце (хімія-район) 

 Деребій Іван (9-А) -3 місце (хімія-район) 

 Зайцева Вікторія (11-А) -2 місце (екологія-місто) 

 Зайцева Вікторія (11-А) -1 місце (МАН-місто) 

 



Взяли участь: 
1.Всеукраїнська  акція “День юного натураліста”(1місце-місто,2місце-область) 

2.Обласний конкурс “Краще екологічне обєднання” (грамота) 

3.Вссеукраїнська  акція “День зустрічі птахів” 

4 Міський етап Всеукраїнського конкурсу “Годівничка” (2 місце) 

5.Всеукраїнський конкурс “Зоологічна галерея” (1 місце-2,2місце-1) 

6.Акція “Квіти Дніпра” 

7.Місячник  Довкілля 

8.Свято “Посвята в юннати” 

9.Виставка поробок “Осіння мозаїка” 

10.Всеукраїнські інтерактивні конкурси “Колосок”, “Геліантус”  

11.Еколого-біологічний квест “Амурські соколи” (2 місце-місто) 

12.Міський конкурс “Хімія моїми очима” 

 

 

 



Декада 
природничих наук 

  2017  /   2018  



Хімія 
 



Творча робота: 

“Формування і 

розвиток соціальної 

компетентності учнів 

на уроках хімії через 

використання 

інтерактивних 

технологій“  



Харчові добавки. Е-числа 



Конференція забруднення 
навколишнього середовища 

мийними засобами 



Переможець шкільного конкурсу 
“Хімія очима дітей” 

 



Інтелектуальна гра “Хто 
зверху?”(9-А) 

 



Гра”Королівство 
металів” 
 (10-А)  



Географія 
 



Виставка до Дня космонавтики 



Захист дослідницьких проектів в 
рамках STEAM - освіти 



Інтегрований урок з географії та 
англійської мови 



Круглий стіл 
“Чорнобилська катастрофа” 

 



Біологія 





Участь Всеукраїнському конкурсі 
  «Зоологічна галерея»  

 



Участь у обласному етапі  Всеукраїнської 
акції « Годівничка» 

 



Свято «День зустрічі птахів» 



Акція « Квіти Дніпра» 
 



Участь у місячнику Довкілля 



 Практична конференція « Влив ПАР на 
організм людини та їх застосування у 

побуті» 

 


