
Звіт про роботу ЦМК математичних та природничо-наукових  

дисциплін 

за вересень-травень 2021/2022 н.р. 
Пріоритетною проблемою комісії й надалі є наступність у 

викладанні              дисциплін математичного та природничо-наукового циклу, 

зокрема питання забезпечення достатньо високого рівня якості знань учнів і 

студентів з математики та інформатики, географії, біології, хімії, фізики. 

Протягом вересеня-травня 2021/2022 н.р. робота викладачів комісії в 

основному була спрямована на: 

o внесення змін до  навчальних робочих програм  дисциплін математичного та 

природничого-математичного  циклу на І-ІІ семестр 2021/2022  н.р.  

o на ширше  використання інноваційних технологій  викладачами на заняттях із 

математичних та природничо-наукових  дисциплін; 

o організацію оновлення матеріалів щодо самостійної роботи студентів; 

o проведення профорієнтаційної роботи викладачами  комісії; 

o надання методичної допомоги викладачами-методистами з метою вивчення 

передового досвіду, зокрема використання новітніх педагогічних технологій; 

o підготовку матеріалів для оновлення електронних комплексів та сворення веб-

сторінок викладачів комісії суспільних дисциплін. 

1.До складу циклової комісії   входять 10 викладачів, з них 1 викладач-

сумісник. За цей період проведено 7 засідань комісії очної форми, 2 – 

дистанційно, в                     зв′язку з воєнним станом по території країни. 

Наукова  робота 
Протягом вересня – травня викладачі взяли участь у конференціях, онлайн-

семінарах, вебінарах,  а саме: 

Бущук В.Я.  1. XІV Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської 

та студентської молоді з міжнародною участю "Південно-Східна Україна: зі 

стародавності у ХХ ст." Роботи студентів групи 23-А-Ф: 

 Клямара  М. " Експансія річкового бобра на території НПП" Прип'ять-Стохід" 

Семенюка В. "Секрети Волинського короваю". 

                  Роботи були надіслані до            30.09.2021. 

2. ІІІ Веукраїнська науково-практична конференція  у м. Одеса на тему: 

" Євроінтеграція екологічної політики України . 

Секція 5. Екологічні засади інтродукції та збагачення біорізноманіття". 

Клямар М. (23-А-Ф) 

                 Робота була надіслана до         22-23.10.2021. 

Остимчук А.В. Всеукраїнська науково-практична конференція до Всесвітного 

дня охорони навколишнього середовища «Охорона довкілля, використання 

природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки». 

Михалик Л.В. Вебінар «Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з 

тижкими порушеннями мовлення в умовах інклюзивного середовища» 

Вебінар - «Конструктор тестів, схвалений грифом МОН. Надійний інструмент 

для перевірки знань», 2021р. 

 

Кузьмич Т.П.  Всеукраїнська наукова конференція: «Формування та 

впровадження інноваційних  педагогічних технологій» за темою: «Створення 



інтерактивних уроків при змішаному та дистанційному навчанні» (грудень, 

2021 р.); 

- Всеукраїнська наукова конференція: «Формування та впровадження 

інноваційних  педагогічних технологій» за темою: «Створення навчального 

відео. Освоєння програм та додатків за 3 кроки» (грудень, 2021 р.); 

Баховська М.В. Всеукраїнській науковій конференції на тему: «Сучасні 

ресурси для організації ефективного навчання»; 

Всеукраїнській онлайн-конференції на тему: «Створення інтерактивних 

завдань на уроках математики»; 

Науково-практичній конференції на тему: «Компетентність та самоосвіта 

педагога»; 

Всеукраїнська онлайн-конференція на тему: «Теоретичні і практичні 

аспекти формування сучасних педагогічних технологій». 

Надрукована стаття «Нейтрофіли та їх вплив на організм» (журнал нано та 

електронної фізики в Сумському ДУ МОН України). 

     Хомич Н.Л. Науково-практична конференція «Відновлювальна 

енергетика та енергоефективність у Волинській області». 

Вебінар «Освітні інструменти критичного мислення»                                                     

 

                                                     Методична робота 
Кузьмич Т.П. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Інформатика» для здобувачів освіти освітньо-професійного рівня 

фаховий молодший бакалавр (кваліфікований робітник) всіх професій та 

спеціальностей.( травень) 

ПК: стажування на кафедрі фізики та вищої математики (60 годин)  

Остимчук А.В. Мультимедійний комплекс презентацій з предмету «Біологія та 

екологія» для студентів ІІ курсу, (2022 р). 

Прометеус: Он-лайн  курс: «Захист прав людей з інвалідністю» (30 годин),            

2022 р. 

Бущук В.Я. . Виступ на засіданні ЦМК "Формування інформаційно-

комунікаційних компетентностей на уроках біології"            30.11.2021р. 

2. Методичний посібник " Дидактичні матеріали для уроків біології(картки 

оперативного контролю)".                               08.02.2022 р. 

3. Створення на освітній платформі "ВСЕОСВІТА" заняття з обмеженим 

доступом ( для студентів груп 13-А-Ф,11-ОО,12-БЦІ)  "Проєкт : Дослідження 

особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних). 

4. Тестові залікові завдання для студентів групи 35-М з дисципліни " 

Екологічна етика". 

5. Участь у предметному тижні: Відкритий урок у групі 11-ОО,12-БЦІ на тему: 

"Рецепти чаювання у різних країнах" 

1.Всеукраїнська практична онлайн конференція " Інноваційні підходи, 

інтерактивні технології та дієві інструменти для роботи вчителя. 

( 04.07.2021 № 6412206714-175v) 

2. "Школа для всіх" обсягом  30 годин на освітній платформі EdERA  

                                                                      (29.10.2021) 



3."Оцінювання без знецінювання" обсягом 30 годин на освітній платформі 

EdERA                                                           (26.01.2022) 

4. Семінар " Діагностика і збереження психічного здоров'я". Обсягом 2 години 

  ГО " Центр трансперсональної психології" А.Бешлея 

                                                                      ( 27.01.2022) 

5.Вебінар: Інтерактивна взаємодія на синхронному дистанційному уроці за 

допомогою сервісу Mentimeter". 

                                                                       ( 27.04.2022) 

Михалик Л.В. Конспект лекцій з дисципліни «Комп′ютери і КТ». 

Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Комп′ютери і КТ». 

Курси на тему: «Дезінформація: види, інструменти та способи захисту». 

Онлайн-курс для викладачів на тему: Академічна доброчесність. 

Завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації на тему: 

Організація інклюзивного освітнього середовища, підтримка ефективної 

поведінки у класі та психічного здоров′я учнів. 

Степанькова Г.І. Конспект лекцій з вищої математики для ІІ курсу. 

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з математики для 

здобувачів освіти освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр 

всіх професій та спеціальностей. 

Люсік В.О. Розробив методичні рекомендації до лабораторних робіт з 

електротехніки в будівництві для студентів II курсу  денної форми навчання. 

Чорноус Н.М. Курс лекцій з «Хімії» спеціальність «Галузеве 

машинобудування» 

Баховська М.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для 

здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр зі 

спеціальності «Агроінженерія». 

Хомич Н.Л. Навчально-методична розробка «Формування математичних та 

фізичних компетентностей здобувачів освіти при вивченні елементів 

комбінаторики і теорії імовірностей». 

В період з 07.02. по 11.02.2022 р. викладачі проводили тиждень з математичних 

та природничо-наукових предметів. Протягом цього тижня було проведено: 

-   Відкриття  тижня математичних та природничо-наукових дисциплін. 

- Конкурс плакатів на тему: «Майбутнє планети у наших руках!»  в групах 

коледжу (Остимчук А.В) 

Диплом І ступеня отримали: 

Кундік Анна 12-БЦІ-Ф 

Диплом ІІ ступеня отримали: 

Ількевич Іванна,  

Шукалович Галина 

Диплом ІІІ ступеня отримали: 

Білан Вікторія, 

Бринчук Юліанна, 

Остапчук Дарина, 

Сацик Богданна 

- Відкритий урок до Всесвітнього  дня безпечного інтернету. 21-ОО-Ф гр. 

(Михалик Л.В.) 

- Відкритий урок на тему: «Похідна». 11-ОО-Ф, 12-БЦІ гр. (Баховська М.В.)  



- Інтелектуальна гра «Астрономічний хокей», 23-ТМ гр. (Люсік В.О.) 

- Розповсюдження листівок: «Збережемо первоцвіти» 36 гр.                            

(Остимчук А.В.)  

- Бесіда на тему: «Михайло Кравчук – геніальний математик з Волині»,                  

26 гр., (Степанькова Г.І.) 

- Конференція на  тему: «Проблеми енергоресурсів, енергозбереження та 

альтернативних джерел енергії у сучасному світі». (Хомич Н.Л.) 

- Урок цікавої географії на тему: «Секрети чаювання в різних країнах світу»,          

11-ОО-Ф, 12-БЦІ гр., (Бущук В.Я.) 

- Відкритий урок на тему: «Подорож по Microsoft Office», 11-ОО-Ф, 12-БЦІ гр. 

(Кузьмич Т.П.) 

- Позакласний захід на тему: «Білки, жири, вуглеводи + вітаміни, як компоненти 

їжі». (Чорноус Н.М.) 

Участь в конкурсах: 

Бущук В.Я. Всеукраїнський конкурс «Еко-Техно-Україна - 2021» - І місце. 

Робота скерована на Київ. 

Онлайн-квест «Зоряне сяйво столиць Європи та світу» - І місце. 

Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш спільний дім». 

Остимчук А.В. 

1. Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного напрямку на тему: «Технологія переробки 

відходів рослинного походження шляхом компостування» (ІІІ місце м. Київ) 

2. Участь у конкурсі «Україна-Європа-Світ» (обласний етап), секція 

«Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво» І місце. 

3. Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна напрям «Геологічними стежками України» на тему: Результати 

досліджень грунтів у Волинській області Камінь-Каширського району. 

4. Участь у заочному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя країна – Україна». Учні нагороджені дипломами Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру Волинської області за творчу неповторність, 

майстерність (Горщар Максим 24 гр., ковальчук Анатолій 36 гр.) 

 

 

Ухвала 
1. Викладачам математичних та природничо-наукових дисциплін підвищити 

рівень наукової роботи (вересень 2022). 

2. Впроваджувати в роботі креативні методи підходу до викладання 

загальноосвітніх предметів. 

3. Покращити рівень виконання лабораторно-практичних занять. 

 
 
 
 


