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Любешів – 2021 

Засідання І 

Дата проведення: вересень 2021 року 

Тема:  «Готовність до нового 2021-2022 н.р.» 

Форма проведення: інформація, обговорення. 

Зміст роботи: 

1. Провести аналіз роботи циклової методичної комісії викладачів 

математичних та природничо-наукових дисциплін за 2020-2021 

навчальний рік . 
2. Обговорення і затвердження плану роботи циклової методичної комісії 

викладачів математичних та природничо-наукових дисциплін на 2021-

2022 навчальний рік. 

3. Вивчення і обговорення нормативно-інформаційної документації і 

методичних листів з питань викладання математичних та природничо-

наукових дисциплін у 2020-2021 навчальному році. 

4. Інформація про готовність кабінетів до нового навчального року. 

5. Ознайомлення з матеріалами для підготовки до І етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад. 

 

Засідання ІІ 
Дата проведення: Жовтень 2021 р. 

Тема: «Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час 

проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) 

природничо-математичного напряму» 

Зміст роботи: 

1. Затвердження списків педпрацівників, які атестуються. 

2. Розгляд і затвердження завдань на предметні олімпіади. 

3. Розгляд, обговорення   методичних видань. 

4. Інструктивно-методичні матеріали «Основні вимоги до побудови та 

змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного 

процесу в кабінетах (лабораторіях) природничо-математичного 

напряму». 



5. Заслухання пропозицій, щодо проведення предметних конкурсів та 

заходів протягом навчального року. 

6. Взяти участь у науково-практичному семінарі на тему: «Особистісне 

зростання педагога як запорука успішної реалізації методичної теми» 

Засідання ІІІ 
Дата проведення: Листопад 2021 року 

Тема: «Самоосвіта педагога – провідна форма вдосконалення 

професійної компетентності ». 

Зміст роботи: 

 

 1. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності на 

уроках фізики. Хомич Н.Л.  

2. Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, 

учнівських конкурсів.  

3. Формування інформаційної компетенції учнів на уроках біології. 

Бущук В.Я. 

4. Затвердження завдань на ДКР. 

5. Розгляд, обговорення   методичних видань. 

Засідання 4 
Дата проведення: грудень 2021 року 

Тема: .«Розвиток творчої ініціативи педагога». 

    1. Доповідь на тему:  «Використання проблемних ситуацій на уроках 

інформатики, як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів».     

Кузьмич Т.П. 

2. Розгляд, обговорення   методичних видань. 

            3. Підвищення фахового рівня викладачів.  

            4. Огляд новинок науково-методичної літератури з питань             

здоров’язберігаючих технологій. 

5. Про підготовку учнів і студентів до ЗНО у 2022 році. 

 

 

 

 

Засідання 5 
Дата проведення: січень 2022 року 

Тема: «Використання інноваційних технологій у навчанні математики» 



Зміст роботи: 
1. Аналіз результатів ДКР. 

2. Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів 

природничо-математичної підготовки за І семестр. 

 

3. Аналіз підсумків підготовки методичних видань за І семестр. 

4. Розгляд, обговорення   методичних видань. 

5. Підготовка до проведення декади. 

 

1. Засідання 6 
Дата проведення: лютий 2022 року 

Тема: Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти 

засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно 
орієнтованого навчання» 
Зміст роботи: 

1. Підготовка до проведення ДПА та ЗНО з предметі математичного 

циклу.  

2. Науково-практичний семінар на тему: «Шляхи формування 

компетентностей  здобувачів освіти». 

                   3.  Проведення декади циклової комісії. 

                   4. Розгляд звітів викладачі які атестуються. 

                   5. Розгляд, обговорення   методичних видань. 

 

 

Засідання 7 

Дата проведення: березень 2022 року 

Тема: Шляхи вдосконалення роботи учителів, щодо підвищення 

ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій 

Зміст роботи: 

1. Розгляд і обговорення методичних видань. 

2. Підготовка учнів і студенті до другого етапу предметних олімпіад. 

3.  Доповідь на тему: «Використання програмних педагогічних засобів та 

інтерактивних методів на уроках математики». Степанькова Г.І. 

4. Обговорення результатів проведення декади предметів природничо-

математичного циклу. 



 

 

Засідання 8 

Дата проведення: квітень 2022 року 

Тема: Актуальність використання ІКТ в практиці сучасного педагога 

Зміст роботи: 

1. Розгляд і обговорення методичних видань. 

2.  Доповідь  на тему:  «STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній 

процес ». Михалик Л.В. 

3.  

 

 

Засідання 9 
Дата проведення: травень 2022 року 

Тема: «Впровадження інноваційних технологій у процес навчання». 

 

Зміст роботи: 
 

1. Взяти участь у науково-практичному семінарі на тему: «Формування 

системи професійно-практичних компетенцій фахівців». 

2. Про підвищення рейтингу викладачів. 

3. Розгляд і обговорення методичних видань. 

4. Затвердження завдань на ДКР. 

 

 

Засідання 10 

Дата проведення: червень 2022 року 

Тема: Підсумкове засідання. 

Зміст роботи: 
1. Наукова робота викладачів . 

2. Розгляд перспективного плану роботи ЦМК на наступний начальний рік. 

3. Розподіл педагогічного навантаження. 

4. Розгляд і обговорення методичних видань. 

 

 



                          Голова ЦМК____________________А.В.Остимчук 

План                                                                                                                                                                                       
роботи ЦМК викладачів математичних та природничо-наукових дисциплін на                             

2021-2022 навчальний рік 

 

№ 
п/п 

Основні питання Строк 
проведення 

Відмітка 
про 

виконання 

 І семестр   
1 Провести аналіз роботи циклової 

методичної комісії викладачів математичних 
та природничо-наукових дисциплін за 2020-
2021 навчальний рік . 

Вересень  

2 Обговорення і затвердження плану роботи 
циклової методичної комісії викладачів 
математичних та природничо-наукових 
дисциплін на 2021-2022 навчальний рік. 
 

Вересень  

3 Вивчення і обговорення нормативно-
інформаційної документації і методичних 
листів з питань викладання математичних та 
природничо-наукових дисциплін у 2021-
2022 навчальному році. 
 

Вересень  

4 Інформація про готовність кабінетів до 

нового навчального року. 

 

Вересень  

5 Ознайомлення з матеріалами для підготовки 

до І етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад. 

 

Вересень  

6. Розгляд і затвердження індивідуальних 

планів викладачів на 2021-2022 навчальний 

рік. 

Вересень  

7 Інструктивно-методичні матеріали «Основні 

вимоги до побудови та змісту інструкцій з 

безпеки під час проведення навчально-

виховного процесу в кабінетах 

(лабораторіях) природничо-математичного 

Жовтень  



напряму». 

 

8 Заслухання пропозицій, щодо проведення 

предметних конкурсів та заходів протягом 

навчального року. 

 

Жовтень  

9 Розгляд і затвердження завдань на 
предметні олімпіади. 
 

Жовтень  

10 Взяти участь у науково-практичному 

семінарі на тему: «Особистісне зростання 

педагога як запорука успішної реалізації 

методичної теми» 

 

Жовтень  

11 Розгляд, обговорення   методичних видань Жовтень  
12 Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності на 
уроках фізики.  Хомич Н.Л.  

 

Листопад  

13 Підсумки проведення І етапу Всеукраїнських 
шкільних олімпіад, учнівських конкурсів. 
 

Листопад  

14 Формування інформаційної компетенції 
учнів на уроках біології. Бущук В.Я. 
 

Листопад  

15 Затвердження завдань на ДКР. Листопад  

16 Розгляд, обговорення   методичних видань Листопад  
17 Доповідь на тему:  «Використання 

проблемних ситуацій на уроках 
інформатики, як ефективний засіб розвитку 
творчих здібностей учнів».     Кузьмич Т.П. 

Грудень  

18 Підвищення фахового рівня викладачів. Грудень  

19 Огляд новинок науково-методичної 
літератури з питань             
здоров’язберігаючих технологій. 
 

Грудень  

20 Про підготовку учнів і студентів до ЗНО у 
2021 році 

Грудень  

21 Розгляд, обговорення   методичних видань Грудень  

 ІІ семестр   

22  Аналіз результатів ДКР. Січень   



 

23 Моніторинг навчальних досягнень 

здобувачів освіти з предметів природничо-

математичної підготовки за І семестр. 

Січень  

24 Аналіз підсумків підготовки методичних 
видань за І семестр. 
 

Січень  

25 Підготовка до проведення декади. Січень  

26 Розгляд, обговорення   методичних видань Січень  
27 Підготовка до проведення ДПА та ЗНО з 

предметі математичного циклу.  
Лютий   

28 Взяти участь у науково-практичному 

семінарі на тему: «Шляхи формування 

компетентностей  здобувачів освіти». 

.     
 

Лютий  

29  Проведення декади циклової комісії. Лютий  
30 Розгляд звітів викладачі які атестуються Лютий  

31 Розгляд, обговорення   методичних видань. Лютий  

32 Підготовка учнів і студенті до другого етапу 
предметних олімпіад. 

Березень    

33 Доповідь «Використання проблемних 
ситуацій на уроках математики».  
Степанькова Г.І.  

Березень   

34 Обговорення результатів проведення 
декади предметів природничо-
математичного циклу. 
 

Березень   

35 Розгляд, обговорення   методичних видань. Березень   
36 Доповідь  на тему:  «STEM-освіта та шляхи 

її впровадження в освітній процес ». 

Михалик Л.В. 

 

Квітень    

37 Розгляд, обговорення   методичних видань Квітень    

38 Взяти участь у науково-практичному 

семінарі на тему: «Формування системи 

професійно-практичних компетенцій 

фахівців». 

 

Травень   

39 Про підвищення рейтингу викладачів. 
 

Травень   

40 Затвердження завдань на ДКР. Травень   

41 Розгляд, обговорення   методичних видань Травень   



42 Наукова робота викладачів . Червень   

43 Розгляд перспективного плану роботи ЦМК 
на наступний начальний рік. 
 

Червень   

44 Розподіл педагогічного навантаження. 
 

Червень   

45 Розгляд і обговорення методичних видань. 
 

Червень   

 

 

 

Голова ЦМК _________________________А.В.Остимчук 


