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Засідання І. 
28 серпня 2019 року 

План засідання. 
Організаційне.  

1. Розгляд та погодження плану роботи МК на 2019-2020 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 методичної роботи на 2019-

2020 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. 
2. Підготуватися до обговорення питання «Аналіз результатів ЗНО 2019 
року та розробка плану заходів для покращення рівня навчальних 
компетентностей випускників 2020 року» 

Члени МК 
 

 
Засідання ІІ.  

11 вересня 2019 року  
 

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 та математики. 

Члени МК 
3. Аналіз результатів ЗНО 2019 року та розробка плану заходів для 
покращення рівня навчальних компетентностей випускників 2020 року» 

Члени МК 
 
4. З досвіду роботи «Використання між предметних зв'язків на уроках хімії 
та біології». 

Білей В.Й 
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Домашнє завдання. 
 
1. Підготувати аналіз результатів  моніторингу знань для учнів І курсу. 

Члени МК 
2. Підготувати заходи проведення тижня географії. 

Білей В.Й 
3. Підготувати завдання до І етапу предметних олімпіад. 

Члени МК 
 

Засідання ІІІ. 
09 жовтня 2019 року  

План засідання. 
1. Обговорення результатів моніторингу знань учнів І курсу з хімії, фізики 
та математики. 

Члени МК. 
2. Обговорення та погодження завдань І етапу предметної олімпіади з хімії, 
фізики та математики, інформатики. 

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

Білей В.Й. 
4. Із досвіду роботи «Застосування діяльнісного підходу під час навчання 
фізики». 

Ісак М.Ю 
 Домашнє завдання. 

1. Підготуватися до проведення відкритого уроку з астрономії. 
Ісак М.Ю 

2. Підготувати підсумки проведення І етапу предметних олімпіад. 
Члени МК. 

3. Підготувати заходи проведення тижнів математики та хімії. 
Члени МК. 

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

Члени МК. 
 

Засідання ІV.  
14 листопада 2018 року. 

План засідання. 
1. Проведення та обговорення відкритого уроку з астрономії на тему «Планети 
Сонячної системи» 

Ісак М.Ю 
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2. Підведення підсумків І етапу предметних олімпіад, обговорення і 
затвердження заходів для підготовки та участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнської 
предметної олімпіади. 

Члени МК 
3. Розгляд, обговорення та проведення предметних тижнів математики та хімії. 

Воробканич О.П.,  Білей В.Й. 
4. Обговорення і затвердження  завдання для директорських контрольних робіт 
з фізики, хімії та математики. 

Члени МК. 
 

Домашнє завдання. 
 

1. Підготуватися до проведення відкритого уроку з хімії. 
Білей В.Й. 

2. Підготувати аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр з 
предметів природничо-математичної підготовки. 

Члени МК 
 

Засідання V.  
11 грудня 2019 року. 

План тижня. 
1. Проведення та обговорення відкритого уроку з хімії на тему «Загальні 
поняття про біологічно активні речовини». 

Білей В.Й. 
     2. Обговорення аналізу рівня навчальних досягнень учнів за І семестр з 

предметів    природничо-математичної підготовки. 
Члени МК 

3. З досвіду роботи «Використання інтерактивних методів навчання на 
уроках інформатики» 

Сочка М.І  
 

Домашнє завдання. 
1. Підготувати ряд заходів для проведення тижнів інформатики, біології та  
екології. 

Члени МК. 
Засідання VІ.  

15 січня 2020 року 
План засідання. 

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

Білей В.Й., Сочка М.І. 
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2. Із досвіду роботи «Самостійна робота учнів як засіб ефективного засвоєння 
набутих знань». 

Воробканич О.П. 
3. Огляд методичної та педагогічної літератури. 

Методист ліцею Гузинець Н.С 
 

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

Воробканич О.П. 
2. Підготуватися до проведення спільного засідання з МК  електротехнічних 
професій. 

Члени МК.  
 

Засідання VІІ.  
12 лютого 2020 року. 

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

Воробканич О.П 
2. Обговорення результатів участі учнів ліцею у  ІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської предметної олімпіади. 

Члени МК 
3. Спільне засідання з МК електротехнічних професій «Взаємодія 
загальноосвітніх предметів з предметами професійного спрямування» 

Члени МК 
 

 
 

Домашнє завдання 
1. Підготуватися до проведення відкритого уроку з інформатики 

Сочка М.І. 
2. Підготуватися до звіту про пророблену роботу викладачам, які 
атестуються. 

Білей В.Й.,  Ісак М.Ю 
3.  Підготувати  розробку проекту «Наша з тобою біографія» 

Члени МК 
 

Засідання VІІІ.  
12 березня 2020 року. 

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

Сочка М.І. 
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2. Творчий звіт викладачів МК, які атестуються 
Ісак М.Ю., Білей В.Й 

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

Члени МК. 
4. Розробка проекту  «Наша з тобою біографія» 

Члени МК 
 

 
Домашнє завдання 

 
1. Розробити заходи щодо проведення тижня фізики та астрономії. 

Ісак М.Ю. 
2. Круглий стіл «Агресивність учнів. Як її подолати?» 

Психолог ліцею  Дорчинець В.П 
 

Засідання ІХ.  
08 квітня 2020 року. 

План засідання. 
1. Круглий стіл «Агресивність учнів. Як її подолати?» 

Психолог ліцею  Дорчинець В.П 
 

2. Розгляд, обговорення та погодження заходів щодо проведення тижня фізики 
та астрономії. 

Ісак М.Ю. 
 

     3.Аналіз директорських контрольних робіт з фізики, хімії та математики. 
  

Члени МК. 
4. Із досвіду роботи «Формування логічного мислення та інтелекту на уроках 
фізики» 

Ісак М.Ю 
Домашнє завдання 

1. Підготуватися до звіту про виконання індивідуальних планів самоосвіти 
членами МК». 

Члени МК. 
 

Засідання Х.  
07 травня 2020 року. 

План засідання. 
1.Звіт про виконання індивідуальних планів самоосвіти. 
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