
Модуль: 8.5. "ПМК вчителів природничо-математичного профілю" 

Код м/м 

 

Вид роботи 

 

Зміст роботи 

 

Учасники 

 

Відповідальні 

 

Орієнтована дата 

виконання 

8.5.1 Тестування вчителів 
Тестування «Моя готовність до якісної роботи у 2019-2020 н.р.» 

Вчителі природ-матем. 
профілю 

Керівник ПМК 30.08.19 до 
06.09.19 

8.5.2 Засідання ПМК вч. 

природничо-
математичного профілю 

1.    Ознайомлення з методичними рекомендація щодо 

вивчення предметів природничо-математичного профілю в новому 
навчальному році. 

2.    Підведення підсумків по результатам ДПА, ЗНО 

випускників 2018-2019н.р. 
3.    Обговорення навчальних планів, програм, підручників, 

календарно-тематичне планування. 

4.    Обговорення основних структурних елементів модуля, 
визначення відповідальних, розподіл доручень  ПМК 2019-2020н.р. 

5. Узгодження та затвердження календарного планування з 

предметів на I семестр 

Вчителі природ-матем. 

профілю 

Керівник ПМК, Данюшина 

Л.М. 

02.09.2019 

8.5.3 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи засідання №1 ПМК вч. 
природничо-математичного профілю 

Вчителі природ-матем. 
профілю 

Керівник ПМК з 09.09.2019 

8.5.4 Засідання ПМК вч. 

природничо-
математичного профілю 

1.    Науково-теоретичний семінар  «Шляхи впровадження 

наскрізних змістових ліній у викладанні предметів природничо-
математичного циклу» 

2.    Підготовка та організація участі учнів в олімпіадах, 

міжнародних конкурсах "Левеня", "Колосок", "Кенгуру", "Бобер", 
копмп'ютерних виставках та змаганнях. 

3. Обговорення відкритих уроків та позакласних заходів 

4. Обговорення передового педагогічного досвіду 
5. Звітування з теми самоосвіти 

Вчителі природ-матем. проф Керівник ПМК, 

Данюшина Л.М. 

04.11.2019 

8.5.5 
Бюлетень 

Випуск бюлетеня по підсумкам роботи засідання №2 ПМК вч. 

природничо-математичного профілю 

Вчителі природ-матем. 

профілю 

Керівник ПМК, Данюшина 

Л.М. 
06.11.2019 

8.5.6 Предметний тиждень Предметний тиждень вчителів фізико-математичного профілю: 
математики, фізики, інформатики, економіки, фінансової грамотності 

Вчителі природ-матем. 
профілю 

Керівник ПМК з 11.11.2019 до 
15.11.2019 

8.5.7 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам проведення предметного 

тижня вчителів фізико-математичного профілю: математики, фізики, 
інформатики, економіки, фінансової грамотності 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК з 18.11.19 

8.5.8 Засідання ПМК вч. 

природничо-

математичного профілю 

1. Круглий стіл «Використання творчих завдань як засіб 

розвитку пізнавальних інтересів учнів на уроках природничо-

математичного циклу» 
2.Звітування з тем самоосвіти 

3. Обговорення передового педагогічного досвіду 

4.    Планування тижня вчителів природничого профілю: 
біології, екології, хімії, географії. 

5.    Робота з учнями, які потребують допомоги в опануванні 

навчального матеріалу. 

Вчителі природ-

матем. профілю 

Керівник ПМК, Данюшина 

Л.М., 

10.01.2020 

8.5.9 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи засідання №3 ПМК вч. 

природничо-математичного профілю 

Вчителі природ-матем. 

профілю 

Керівник ПМК, Данюшина 

Л.М. 

3 13.01.2020 

8.5.10 Засідання ПМК вч. 

природничо-
математичного профілю 

1.Науково-практичнаої конференція «Формування та розвиток 

життєвих компетентностей учнів на уроках предметів природничо-
математичного циклу» 

2. Обговорення звітів відкритих уроків та позакласних заходів 

3. Звітування з тем самоосвіти 
4. Підведення підсумків участі учнів в олімпіадах, 

міжнародних конкурсах «Левеня». «Колосок», «Кенгуру», «Бобер», 
комп'ютерних виставках і змаганнях. 

5. Підготовка до ДПА та ЗНО. Організація індивідуальної 

підготовки з учнями 

Вчителі природ-матем. 

профілю 

Керівник ПМК, 

Ляш С.І., 
Данюшина Л.М. 

3 30.03.2020 

8.5.11 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи засідання №4 ПМК вч. 
природничо-математичного профілю. 

 

Вчителі природ-матем. 
профілю 

Керівник ПМК 3 15.04.2020 

8.5.12 Предметний тиждень Предметний тиждень вчителів природничого профілю: біології, екології, 
хімії, географії. 

 

Вчителі природ-матем. 
профілю 

Керівник ПМК, 3 06.04.2020 до 
10.04.2020 

8.5.13 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам проведення предметного тижня вчителів 

природничого профілю 

Вчителі природ-матем. 

профілю 

Петлюра Г.В. з 13.04.2020 



8.5.14 Предметний тиждень Тиждень STEM – освіти 

 

Вчителі природ-матем. 

профілю 

Керівник ПМК,  

Данюшина Л.М. 

З 20.04.2020 по 

24.04.2020 

8.5.15 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам проведення тижня STEM – освіти 
 

Вчителі природ-матем. проф Керівник ПМК, 27.04.2020 

8.5.16 
Анкетування Заповнення методичної карти вчителя. 

Вчителі природ-матем. 

профілю 
Керівник ПМК 

з 27.04.2020 до 

04.05.2020 

8.5.17 Підготовка публікацій Підготовка публікацій з досвіду роботи вчителів ПМК до серії "Школа 
майбутнього", "Інноваційні технології розвитку особистості" 

Вчителі природ-матем. 
профілю 

Керівник ПМК,  
Данюшина Л.М. 

з 04.05.2020 до 
11.05.2020 

8.5.18 Моніторинг Моніторинг природничо-математичної освіти учнів. Вчителі природ-матем. 

профілю 

Керівник ПМК з 06.05.2020 до 

15.05.2020 

8.5.19 Засідання ПМК вч. 
природничо-

математичного профілю 

1.    Затвердження звіту про роботу ПМК. 
2.    Планування роботи на новий навчальний рік: обговорення 

пропозицій, щодо нових форм організації роботи; -    обговорення 

проблем, які треба вивчити, щоб покращити роботи ПМК. 

Вчителі природ-матем. проф Керівник ПМК, 
 Данюшина Л.М. 

3 25.05.2020 

8.5.20 Бюлетень Випуск бюлетеня по підсумкам роботи засідання №5 ПМК вч. 
природничо-математичного профілю. 

Вчителі природ-матем. проф Керівник ПМК 3 27.05.2020 

 


