
План роботи циклової методичної комісії викладачів математичних та 

природничо-наукових дисциплін на 2022-2023 н.р. 

 

№ 
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 2021-
2022 навчальний рік . 

Вересень  

2 Обговорення і затвердження плану роботи 
циклової методичної комісії викладачів 
математичних та природничо-наукових 
дисциплін на 2022-2023 навчальний рік. 
 

Вересень  

3 Вивчення і обговорення нормативно-
інформаційної документації і методичних 
листів з питань викладання математичних та 
природничо-наукових дисциплін у 2022-
2023 навчальному році. 
 

Вересень  

4. Круглий стіл на тему:   «Застосування 

дистанційного навчання в освітньому 

процесі під час викладання предметів 

загальноосвітнього циклу». 

Жовтень  

5 Заслухання пропозицій, щодо проведення 

предметних конкурсів та заходів протягом 

навчального року. 

Жовтень  

6 Розгляд, обговорення   методичних видань. 
 

Жовтень  

7 Доповідь «Активізація пізнавальної 
діяльності студентів». Демих І.Л. 

Листопад  

8 Затвердження завдань на ДКР Листопад  
9 Розгляд, обговорення   методичних видань Листопад  

10 Стан викладання загальноосвітніх предметів 

в групах ПТО(Математика, Захист України) та 

коледжу(математика, вища математика, 

основи вищої математики, Захист України) 

  

 ІІ семестр   



11  Аналіз результатів ДКР. 
 

Січень   

12 Конференція на тему: «Впровадження 

ключових компетентностей на уроках 

природничо-математичного циклу». 

Січень  

13 Аналіз підсумків підготовки методичних 
видань за І семестр. 
 

Січень  

14 Підготовка до проведення декади. Січень  

15 Розгляд, обговорення   методичних видань Січень  

16 Підготовка до проведення ДПА та ЗНО з 
предметі природничо-математичного циклу.  

Лютий   

17 Доповідь на тему:  «Форми і методи 

активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів». Чорноус Н.М. 

 

Лютий  

18  Проведення декади циклової комісії. Лютий  

19 Розгляд звітів викладачі які атестуються Лютий  
20 Розгляд, обговорення   методичних видань. Лютий  

21 Доповідь на тему: «Науково-дослідницька 

діяльність студентів у коледжі».                  

Михалик Л.В. 

Березень   

22 Обговорення результатів проведення 
декади предметів природничо-
математичного циклу. 
 

Березень   

23 Розгляд, обговорення   методичних видань. Березень   

24 Доповідь  на тему:  «Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій на 

заняттях природничо-наукових дисциплін». 

Люсік В.О. 

Квітень    

25 Доповідь на тему: «Застосування онлайн 

інструментів на уроках фізики та географії 

для формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти» Хомич Н.Л., Бущук В.Я. 

 

Квітень  

26 Розгляд, обговорення   методичних видань Квітень    

27 Круглий стіл на тему: «STEM – освіта та 

шляхи її впровадження в освітній процес». 

 

Травень   



28 Про підвищення рейтингу викладачів. 
 

Травень   

29 Затвердження завдань на ДКР. Травень   

30 Розгляд, обговорення   методичних видань Травень   
31 Наукова робота викладачів . Червень   

32 Розгляд перспективного плану роботи ЦМК 
на наступний начальний рік. 
 

Червень   

33 Розподіл педагогічного навантаження. 
 

Червень   

34 Розгляд і обговорення методичних видань. 
 

Червень   

 

 

 

Голова ЦМК _________________________А.В.Остимчук 


