
  



Засідання І.                            Організаційне                     30.08.2021 р. 
План засідання 

1. Розгляд та погодження плану роботи  МК на 2021-2022 н. р. 
                                                                                         Голова  МК Ісак М.Ю.    

2. Розгляд та погодження навчальних планів та програм  предметів  
природничо-математичної підготовки. 

                                                                                         Члени МК 
3. Розгляд та погодження індивідуальних планів самоосвіти  членів МК  на 

2021-2022  н. р. 
Методист ліцею Гузинець Н.С. 

 
Домашнє завдання 

1. Розробити   варіанти  завдань для проведення моніторингу  знань  учнів  І 
курсу  з фізики,  хімії,  математики.  

Члени МК 
 

Засідання ІІ                                                         08.09.2021 р. 
План засідання 

1. Ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо організації 
освітнього процесу. 

Методист ліцею Гузинець Н. С. 
2. Обговорення і погодження   завдань моніторингу для учнів  І  курсу  з  хімії, 

фізики, математики. 
Члени МК 

3. З досвіду роботи  «Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри і початків 
аналізу» 

Воробканич О.П. 
Домашнє завдання 

1. Підготувати аналіз  результатів  моніторингу  учнів  І  курсу. 
Члени МК 

2. Підготувати  заходи  щодо проведення  тижнів  географії та математики.  
Білей В. Й., Воробканич О.П. 

 
 

Засідання  ІІІ                                                                       04.10.2021 р. 
План засідання 

1. Тренінг «Формування психологічного клімату  в педагогічному колективі». 
Практичний психолог  Дорчинець В. П. 

2. Обговорення  результатів  моніторингу  знань учнів  І курсу  з хімії,  фізики, 
математики. 

Члени МК 



3. Розгляд, обговорення та погодження  заходів щодо проведення тижня 
географії. 

Алмашій М.І. 
4. Доповідь  «Організація  самостійної роботи  при проведенні  лабораторних 

робіт на уроках фізики». 
Ісак М. Ю. 

5. Розгляд, обговорення   та погодження  заходів  щодо проведення тижня 
математики. 

Воробканич О.П. 
Домашнє завдання 

1. Підготувати  заходи  щодо  проведення тижня  хімії в ліцеї. 
Білей В. Й. 

2. Підготувати завдання для директорських контрольних  робіт з фізики, хімії, 
математики. 

 Члени МК 
 
 

Засідання ІV                                                              10.11.2021 р. 
План засідання 

1. Із досвіду  роботи  «Використання  сучасних методів і форм  інноваційних  
технологій  на уроках інформатики».  

Сочка  М.І. 
2. Доповідь «Чинники,  що впливають  на створення  сприятливого  

психологічного клімату на уроці». 
Практичний психолог Дорчинець В.П. 

3. Розгляд, обговорення  та погодження  заходів  щодо проведення тижня  
хімії. 

Білей В.Й. 
4. Обговорення завдань для директорських  контрольних робіт  з  фізики, хімії, 

математики. 
Члени МК 

5. Проведення  і  обговорення   відкритого  уроку  з  інформатики. 
Сочка М. І. 

Домашнє завдання 
1. Підготувати  аналіз  рівня навчальних  досягнень з предметів природничо- 

математичної  підготовки. 
Члени МК. 

2. Підготуватися до відкритого уроку з фізики. 
Ісак М.Ю. 

 
Засідання V                                                         15.12.2021 р. 



План засідання 
1. Проведення  та обговорення відкритого уроку з фізики. Мета уроку – 

формування в учнів природничо-наукового  світогляду при вевченні фізики. 
Ісак М.Ю. 

2. Тренінг «Мобільний педагог  успішний педагог». 
Заступник директора з НВР Береш О.І 

3. Обговорення  аналізу  рівня  навчальних  досягнень учнів  ліцею  за І 
семестр з предметів природничого-математичної підготовки.  

Члени МК 
4 . Семінар «Організація освітнього процесу в умовах  дистанційної освіти».  

Методист, практичний психолог ліцею 
Домашнє завдання 

1. Підготуватися до педагогічних читань 
Члени МК. 

2. Підготувати  ряд  заходів для проведення  тижнів  інформатики,  біології  та 
екології. 

Білей В.Й., Сочка М.І. 
 

Засідання VІ                                                                   05.01.2022 р. 
План засідання 

1. Педагогічні читання «Перспективи використання  дистанційного навчання в 
освітньому процесі» 

Члени МК 
2. Доповідь «Самоосвіта» - одна з умов професійного росту викладача» 

Білей В.Й. 
3. Із досвіду роботи «Використання міжпредметних зв’язків  на уроках  

фізики». 
Ісак М.Ю. 

4. Розгляд, обговорення та погодження заходів щодо проведення тижнів 
біології та інформатики. 

Білей В.Й., Сочка М.І. 
 

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

Білей В. Й. 
 

Засідання VІІ                                                    02.09.2022 р. 
 

План засідання 
1. Проведення та обговорення відкритого уроку з біології. 

Білей В.Й. 



2. Із досвіду роботи «Шляхи і методи активізації пізнавальної діяльності при 
вивчення математики» 

Воробканич О. П. 
3. Доповідь «Інтелектуальні ігри на уроках географії».  

Алмашій М.І. 
 

Домашнє завдання 
1. Розробити завдання для директорських контрольних робіт з фізики, хімії, 

математики. 
Члени МК 

2. Підготуватися до проведення круглого столу «Імідж педагога». 
Члени МК 

3. Підготуватися  до  проведення відкритого уроку   з  математики. 
Воробканич О. П. 

 
Засідання VІІІ                                                          16.03.2022 р. 

План засідання 
1. Круглий стіл «Імідж педагога» 

Методист, практичний психолог ліцею 
2. Доповідь «Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології при вивченні 

біології». 
Білей В.Й. 

3. Обговорення і погодження завдань для директорських контрольних робіт з 
фізики, хімії, математики. 

Члени МК 
4. Огляд навичок методичної, педагогічної та психологічної літератури. 

Методист ліцею 
5. Проведення та обговорення відкритого уроку з математики.  

Воробканич О.П. 
Домашнє завдання 

1. Розробити заходи щодо проведення тижня фізики та астрономії. 
Ісак М. Ю. 

2. Підготувати  аналіз контрольних директорських  робіт з фізики, хімії, 
математики. 

Члени МК 
 

Засідання ІХ                                                                06.04.2022 р. 
План засідання 

1. Доповідь «Організація повторення при вивченні математики» 
Воробканич О.П. 



 


