
Протокол № 1 

засідання методичної комісії вчителів 

природничо – математичного циклу 

від 03.09.2019 р. 

Присутні: 5 членів методичної комісісії 

Голова: Кісіль М.С  

Секретар: Занько Г.П. 

Порядок денний 

1. Обговорення виконання плану роботи за минулий рік. 
 

2. Обговорення та затвердження плану роботи МК вчителів природничо-

математичного циклу на 2019-2020 н.р. 

3.   Опрацювання: Листів Міністерства освіти і науки України. 

 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної 

середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 

2019/2020 навчальному році 

 

4. Сучасний урок: Використання інтерактивних форм навчання. 

 

5.  Діагностування вчителів та поновлення діагностичних карт вчителів МК. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

Занько Г.П., яка зробила аналіз роботи МК за 2018-2019 н. р.  

Проблема, над якою працювала методична комісія «Активізація 

розумової діяльності і розвиток  комунікативних якостей учнів шляхом 

використання інноваційних технологій» вивчалася на протязі усього періоду 

роботи комісії. 

Було проведено 5 засідань методичної комісії. 

Усі вчителі брали у них активну участь. Вивчали питання у роботі, 

ділились його вивченням. Робота була спрямована на 

створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, 

талантів кожного; 

заохочення навичок дослідницької роботи; 

розвиток ініціативи та творчого пошуку; 

використання перспективного педагогічного досвіду. 

 

. 
 

УХВАЛИЛИ: 
 

1. Роботу МК за 2018-2019 н. р. вважати задовільною. 



2. Обрати новою головою МК природничо-математичного циклу Кісіль 

М,С., вчителя математики та інформатики 

 

СЛУХАЛИ: 
 

Кісіль М.С., голову МК, яка ознайомила присутніх із планом роботи 

МК природничо-математичного циклу на 2019-2020 навчальний рік. 

 

СЛУХАЛИ: Кісіль М.С голову  МК, яка ознайомила з  

Листа Міністерства освіти і науки України щодо організації проведення 

навчального процесу у новому навчальному році. 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної 

середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 

2019/2020 навчальному році. 

 

Опрацювали інструктивно-методичні матеріали. Обговорили 

календарно-тематичні плани 

 

УХВАЛИЛИ: 
 

Дотримуватись рекомендацій Лист МОН України від10.06.2019 р. № 1/9 -365 

«Про перелік навчальної літератури рекомендованої МО  України». 

Виконувати Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах 

загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього 

процесу у 2019/2020 навчальному році. 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

Кісіль М.С. голову МК, яка підкреслила, що Сучасний період розвитку 

суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя 

потребує якісного нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним 

стандартам. Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології, які 

відносяться до інноваційних.  

УХВАЛИЛИ: 
 

Усім вчителям зосередити свою роботу на формування особистості та 

дотримання  певних умов: 

 створення позитивного настрою для навчання; 

 відчуття рівного серед рівних; 

 забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних 

цілей; 



 усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів; 

 можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; 

 вчитель не є засобом “похвали і покарання”, він є другом, порадником, 

старшим товаришем. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Продіагностувати вчителів та поновити їхні діагностичні карти. 

 

 

 

 

 

Голова                                                                          М.С. Кісіль                                       

 

Секретар                                                                       Г.П.Занько                                                           

 

 

 

 
 


