
Робота методкомісії природничо-математичної підготовки 



 

           ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» 
                                       на 2017-2018 н.р. 
 
 
Мета і завдання медкомісії: втілення комплексу заходів,спрямованих на 

формування професійної компетентності учнів шляхом застосування сучасних 
методів навчання, здійснення заходів з організації підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників шляхом стажування у ВНЗ України.  
 
     Загальноліцейна  проблема:  формування професійної компетентності 
кваліфікованих робітників через поєднання традиційних та інноваційних методів 
навчання. 
 
     Педагогічна проблема методкомісії: підвищення якості викладання предметів, 
природничо-математичної підготовки шляхом поєднання традиційних та 
інноваційних методів навчання. 



 

Склад методичної комісії  
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові членів 

метод комісії 
 

Зміст проблемного питання Категорія, 
звання 

1 Ісак Марія Юріївна, 
викладач фізики 

Використання а навчально-
виховному процесі сучасних 
методів і форм інноваційних 

технологій 

Спеціаліст вищої 
категорії 

2 Воробканич Ольга 
Петрівна, викладач 

математики 

Розвиток креативного 
мислення учнів за допомогою 

нетрадиційних методів 
навчання 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист 

3 Білей Віра Йосипівна, 
викладач біології та 

хімії 

Формування в учнів 
природничо-наукового 

світогляду при вивченні 
біології та хімії 

Спеціаліст вищої 
категорії 

4 Сочка Михайло 
Іванович, викладач 

інформатики. 

Використання на уроках 
інформатики сучасних 

інноваційних технологій 

Спеціаліст І 
категорії 

 
 

 



 

Засідання І.  
Організаційне. 

29 серпня 2017 року 
План засідання. 

1. Аналіз роботи МК за 2016-2017 н.р. Затвердження плану роботи МК на 2017-
2018 н.р. 

Голова МК  Ісак М.Ю. 
2. Обговорення планів та програм предметів природничо-математичної 

підготовки. 
Члени МК. 

3. Обговорення індивідуальних планів методичної роботи на 2017-2018 н.р. 
Методист ліцею   Гузинець Н.С. 

 
 

Домашнє завдання. 
1. Розробити варіанти завдань для проведення моніторингу знань учнів І 

курсу. 
Члени МК. 

2. Підготуватися до участі в навчальному семінарі «Створення освітніх 
блогів.» 

Члени МК 
 

 
Засідання ІІ.  

Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. 
13 вересня 2017 року  

 
План засідання. 

1. Обговорення і затвердження  завдань моніторингу для учнів І курсу. 
Члени МК. 

2. Навчальний семінар «Створення освітніх блогів». 
Члени МК 

3. Обговорення планів проведення предметних тижнів. 
Члени МК. 

 
Домашнє завдання. 

 
1. Підготуватися до участі в  роботі психолого-педагогічного  семінару  

«Інноваційні підходи до організації  ефективності педагогічної діяльності» 
Члени МК 

2. Підготувати сценарій проведення тижня географії. 
Білей В.Й. 



 

Засідання ІІІ.  
Групова навчальна діяльність учнів. 

14 жовтня 2017 року  
План засідання. 

1. Психолого-педагогічний семінар «Інноваційні підходи до організації  
ефективної  педагогічної діяльності». 

Психолог ліцею. 
2. Із досвіду роботи «Групова навчальна діяльність учнів  при вивченні 

фізики» 
Ісак М.Ю. 

3. Проведення предметного тижня географії 
Білей В.Й 

4. Обговорення результатів моніторингу учнів І курсу. 
Члени МК. 

 
 

 Домашнє завдання. 
1. Підготуватися до діалогу «Сучасний урок»  

Члени МК. 
2. Підготуватися до відкритого уроку з хімії. 

Білей В.Й. 
 

 
Засідання ІV.  

Сучасний урок.  
08 листопада 2017 року. 

План засідання. 
1. Методичний діалог «Сучасний  урок». 

Методист. Члени МК. 
2. Проведення та обговорення відкритого уроку з хімії «Будівельні матеріали: скло, 
цемент, бетон їх використання». Методична мета: розкрити знання учнів про роль 
хімії в будівельній галузі 

Білей В.Й. 
3. Із досвіду роботи «Організація самостійної роботи на уроках математики». 

Воробканич О.П. 
4. Проведення предметних тижнів математики та хімії. 

Воробканич О.П 
Білей В.Й 

Домашнє завдання. 
 
1. Підготуватися до круглого столу «ІКТ в позакласній роботі викладача»  

Члени МК. 



 

Засідання V.  
Роль класного колективу в навчально-виховному процесі. 

13 грудня 2017 року. 
План тижня. 

1. Круглий стіл «ІКТ в позакласній роботі викладача»  
Заст. Директора з НВР Береш О.І. 

Члени МК 
2. Із досвіду роботи «Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології на уроках 

біології». 
Білей В.Й. 

3. Участь в психолого-педагогічному семінарі «Класний колектив сьогодні. 
Згуртування класного колективу» 

Психолог ліцею. 
4. Презентація методичної розробки уроку з теми «Конус» 

Воробканич О.П 
Домашнє завдання. 

1. Підготуватися до педагогічних читань «Роль ІКТ у підвищенні професійної 
майстерності викладача». 

Члени МК. 
2. Підготуватись  до  проведення предметних тижнів  біології, екології та 

інформатики. 
Білей В.Й., Сочка М.І. 

 
 

Засідання VІ.  
Роль ІКТ у підвищенні професійної майстерності викладача 

10 січня 2018 року 
План засідання. 

1. Педагогічні  читання «Роль ІКТ у підвищенні професійної майстерності 
викладача». 

Члени МК. 
2. Проведення предметних тижнів  біології та інформатики. 

Білей В.Й., Сочка М.І. 
3. Із досвіду роботи «Основні положення і принципи інформатики». 

Сочка М.І. 
4.Огляд новинок методичної літератури. 

Методист ліцею Гузинець Н.С. 
 

Домашнє завдання. 
1. Підготуватися до проведення відкритого уроку з інформатики. 

Сочка М.І. 



 

2. Підготуватися до спільного засідання МК «Повторення  -  шлях до вдосконалення 
методики викладання» 

Члени МК.  
 

Засідання VІІ.  
Самостійна робота учнів на уроках природничо-математичної підготовки.  

14 лютого 2017 року. 
План засідання. 

1. Проведення та обговорення відкритого уроку з інформатики на тему: «Поняття 
моделі. Типи моделей». Методична мета: самостійна робота учнів як засіб  
ефективного засвоєння набутих знань.  

Сочка М.І. 
2. Спільне засідання МК «Повторення  -  шлях до вдосконалення методики 
викладання» 

Члени МК.  
3. Із досвіду роботи «Використання інтерактивних методів навчання на уроках 
математики» 

Воробканич О.П 
 

Домашнє завдання 
1. Підготуватися до проблемного столу «Сучасні підлітки і навчання. Психологічні 

труднощі в навчанні підлітків». 
Члени МК 

2. Підготувати  завдання для ДПА з математики. 
Воробканич О.П. 

 
 

Засідання VІІІ.  
Психологічні труднощі в навчанні  сучасних учнів. 

14 березня 2018 року. 
План засідання 

1. Підсумки результатів ІІ етапу Всеукраїнської учнівської предметної олімпіади. 
Члени МК  

2. Проблемний стіл «Сучасні підлітки і навчання. Психологічні труднощі в навчанні 
підлітків. 

Психолог ліцею.. 
3. Обговорення і затвердження матеріалів ДПА з математики. 

Члени МК. 
 
 

Домашнє завдання 
1. Підготуватися до конкурсу «Краща методична комісія ліцею». 



 

Члени МК. 
2. Підготувати сценарій проведення тижня фізики та астрономії. 

Ісак М.Ю. 
 

Засідання ІХ.  
Використання проблемного навчання на уроках природничо-математичної 

підготовки. 
11 квітня 2018 року. 

План засідання. 
1. Конкурс «Краща методична комісія ліцею». 

Члени МК 
2. Із досвіду роботи «Використання проблемного навчання на уроках фізики та 
астрономії». 

Ісак М.Ю 
3. Проведення предметного тижня фізики та астрономії. 

Ісак М.Ю. 
 

Домашнє завдання 
1. Підготуватися до дискусії «Вимоги до сучасного уроку». 

Члени МК. 
2. Підготуватися до звіту про виконання індивідуальних планів самоосвіти. 

Члени МК 
 

Засідання Х.  
Сучасний урок. Вимоги до його проведення. 

16 травня 2018 року. 
План засідання. 

1. Дискусія на тему «Вимоги до сучасного уроку». 
Члени МК. 

2. Обміном досвідом між членами МК кращими методичними напрацюваннями. 
Члени МК 

3. Звіт про виконання індивідуальних планів самоосвіти. 
Члени МК 

 
Домашнє завдання 

1. Підготуватися  до звіту роботи МК за 2017-2018 н.р. 

Голова МК Ісак М.Ю 

2. Підготувати результати ДПА з математики. 

Воробканич О.П. 
 



  


