
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ 
ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНИХ 

ПРЕДМЕТІВ

ДНЗ «ЧЕРКАСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»



Веселовська Л.І.
викладач математики, 

голова комісії

Волощук О.В.
викладач хімії

координатор-аналітик

дослідник ресурсів



Методична комісія
№
п/п

ПІБ педагогічного 
працівника 

Посада Категорія,
звання

Рік
атестації

1. Веселовська Л.І. викладач 
математики

«спеціаліст вищої категорії»,
«старший викладач»

2018

2. Волощук О.В. викладач хімії «спеціаліст вищої категорії» 2018

3. Марченко О.А. викладач 
фізики

«спеціаліст вищої категорії» 2018

4. Грицаченко Т.А. викладач 
біології

«спеціаліст першої категорії» 2019

5. Юрченко Л.М. викладач 
інформатики

«спеціаліст другої категорії» 2016

6. Медведенко І.В. викладач 
географії

«спеціаліст другої категорії» 2020



Діяльність методичної комісії викладачів
природничо-математичного напрямку
спрямована на реалізацію виконання
державних програм викладання предметів
природничих дисциплін, створення належних
сучасних умов для навчання і виховання
здобувачів освіти, підвищення професійної
майстерності педагогічних працівників,
ефективне використання інтелектуального
потенціалу учасників освітнього процесу. На
основі, результатів освітнього процесу
планується система заходів, спрямованих на
зростання професійного рівня педагога.



Методична тема 
комісії :

«Формування ключових компетентностей 
здобувачів освіти на уроках природничо-
математичних предметів через розвиток 
пізнавальних здібностей та активізацію 
розумової діяльності» 



«Створення оптимальних умов для 
формування професійних компетентностей 
особистості учня, шляхом впровадження у 

навчальний процес інформаційно-
комунікаційних технологій»

Методична тема комісії підпорядкована 
методичній темі навчального закладу 



Методичні теми викладачів комісії
№
п/п

ПІБ педагогічного 
працівника 

Посада Методична тема викладача

1. Веселовська Л.І. викладач 
математики

Формування ключових компетентностей у 
процесі вивчення математики з 
використанням інноваційних технологій

2. Волощук О.В. викладач хімії Формування ключових компетентностей на 
уроках хімії через використання 
педагогічних інновацій

3. Марченко О.А. викладач фізики Використання на уроках фізики професійної 
спрямованості для формування ключових 
компетентностей учнів

4. Грицаченко Т.А. викладач біології Впровадження інноваційних форм навчання 
на уроках біології для формування 
ключових компетентностей учнів

5. Юрченко Л.М. викладач 
інформатики

Інтерактивні методи навчання як один із 
шляхів формування життєвих та 
професійних компетентностей учнів

6. Медведенко І.В. викладач 
географії

Формування компетентностей здобувачів 
освіти через активізацію пізнавальної 
діяльності на заняттях географії



Основні завдання, над якими ми працюємо:
• реалізація Державних освітніх стандартів та 

інноваційних технологій у роботі викладача;
• створення умов для розвитку творчого потенціалу 

здобувачів освіти; 
• розвиток пізнавальної активності; 
• ініціація новаторства у навчально-виховному 

процесі;
• здійснення нових підходів до організації навчання і 

виховання;
• реалізація методів змішано-дистанційного навчання;
• впровадження елементів STEM та SMART технологій.



Пріоритетні напрямки роботи методичної 
комісії природничо-математичних предметів:
• практичне впровадження ІКТ, елементів STEM 

та SMART технологій;
• особистісно-орієнтований підхід до навчання; 
• професійне спрямування на уроках; 
• впровадження дистанційних методів 

навчання;
• моніторинг освітньої діяльності здобувачів 

освіти з метою корекції їх знань 



У своїй роботі методична комісія 
керується основними розпорядчими
документами:



Комплексно-методичне забезпечення предметів

№ кабінету
Оснащення комп’ютерною 

технікою та ТЗН
Передплатні видання

№ 27
кабінет хімії

комп'ютер, проектор Журнал «Хімія»

№ 30
кабінет біології

телевізор, комп'ютер Журнал «Біологія»

№ 31
кабінет фізики

комп'ютер, проектор Журнал «Фізика»

№ 32
кабінет математики

комп'ютер, проектор, 
мультимедійна дошка, 

принтер, сканер

Журнал «Математика у школах України»,
«Математика»

№ 23
кабінет галузевої

економіки і 
підприємництва

комп'ютер, принтер 
Журнал «Краєзнавство. Географія. 

Туризм», «Географія», «Економіка в 
школах України»

№19
кабінет інформатики

комп'ютери для учнів і 
викладача, принтер, сканер

Журнал  «Інформатика»



Відкриті уроки



Місячник комп’ютерного всеобучу



Підвищення кваліфікації 
Участь у інтернет-семінарах від ВГ «ОСНОВА», освітнього проекту  

«НА УРОК» та «Всеосвіта», освітньої платформи онлайн-курсів Prometheus та 
EdEra спільно з ГС «Освіторія», «Цифрова освіта. Дія»



Підвищення кваліфікації 



Участь у вебінарах семінарах-
практикумах, Інтернет конференціях



Засідання ОМО та творчої групи
Викладачі комісії приймали участь у різноманітних вебінарах і 
семінарах-практикумах, інтернет конференціях на обласному та 
всеукраїнському рівнях також у засіданнях творчої групи 
викладачів природничо-математичних предметів області.



Самоосвіта

Викладач хімії, Волощук О.В., пройшла
навчання за новою моделлю підготовки
кадрів до інноваційної діяльності
«Академія інноваційного розвитку
освіти», що організований відповідно
до «Програми спільної діяльності МОН
України та НАПН України на 2017-2020
роки» з курсу «Впровадження ІКТ та
інноваційних педагогічних технологій у
навчально-виховному процесі,
отримала сертифікат.



Самоосвіта



виступив міський методичний кабінет установ
освіти та Департамент освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради. Цікаву

Викладачі Грицаченко Т.А. та Марченко О.А. 
стали учасниками Всеукраїнського фестивалю
«STEМ - весна 2018», організатором якого 

інформацію про поєднання знань з фізики та випікання запашної
випічки, врахування явища дифузії при декоруванні з овочів,
взаємозв’язок біології з фізіологією харчування, знання з геометрії
при складанні серветок.



Школа передового досвіду
Веселовська Л.І., Грицаченко Т.А., Марченко О.А., взяли участь у
Всеукраїнському Інтернет – марафоні «Інноваційні технології та
методики освіти» від видавничої групи «Основа». Отриману
інформацію під час навчання в режимі вебінару, педагоги
застосовують в своїй педагогічній діяльності.



Всеукраїнські Інтернет олімпіади
(постійна участь)



Предметні тижні





Марченко О.А. була керівником проекту «Програмний засіб для
виконання комп’ютерних експериментів на уроках фізики» і на
ХVІ Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій
«Екософт» здобувач освіти зайняла перше місце в категорії
«Навчальні програми» та отримала «Освітній Оскар 2017» у
номінації «Учень року».





З метою популяризації кращого педагогічного досвіду
серед освітян України видавництво «Шкільний світ»
проводить щорічний конкурс педагогічної майстерності
«ПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ». У 2017 році участь
приняли Веселовська Л.І. Та Марченко О.А. Тема
конкурсу «Сучасний урок: нові форми». Отримали
сертифікати.

Самоосвіта



Викладачі Марченко О.А. та Грицаченко Т.А. прийняли
участь і стали лауреатами у щорічному конкурсі
видавництва “Шкільний світ”- «ПАНОРАМА ТВОРЧИХ
УРОКІВ - 2018».

Викладач Волощук О.В. зайняла ІІІ місце і була
нагороджена дипломом.

Самоосвіта



Друковані матеріали



Учитель року - 2018
І місце в номінації «Фізика» отримала 
викладач ДНЗ «ЧВПУ» Марченко 
Оксана Анатоліївна



Учитель року - 2020



У квітні 2017 році викладачі біології Грицаченко Т.А. та фізики
Марченко О.А. підготували здобувачів освіти нашого закладу до
участі у обласному конкурсі на кращий дидактичний засіб
навчання серед робіт професійного спрямування та
загальноосвітнього напрямку. Роботи відмічені сертифікатами.



У 2018 році робота викладачів методичної комісії
природничо-математичних предметів стала переможцем
обласної виставки педагогічних технологій «Профтехосвіта
Черкащини-2018» у номінації «Загальноосвітня підготовка».
Було отримано Диплом.



Профтехосвіта Черкащини -2019



Персональний блог вчителя –
сучасний інструмент та помічник
Навчання з використанням сучасних цифрових технологій –

це не тренд, а вимога часу, яка є обов’язковою складовою для
забезпечення якісної освіти. Персональний блог вчителя – це
сучасний інструмент та помічник для взаємодії з учнями,
батьками та колегами.



Блог викладача





Учні ДНЗ «ЧВПУ» разом з викладачем 
біології та благодійною організацією 

БФ «Щаслива лапа» долучились до 
«ІІ Міжнародного уроку доброти»



Учні під наставництвом викладача біології 
прийняли участь в онлай - хакатоні «ЕКОТОН».

Працювали над проектом «ЕКО_ЧЕ», що 
покликаний на виховання екосвідомості.



Друковані матеріали



Самоосвіта
З метою популяризації кращого педагогічного
досвіду серед освітян України викладач біології
прийняла участь у V щорічному Всеукраїнському
конкурсі «Педагог – Новатор»



Прийняли участь у заходах до Дня 
міста (створення фото зони)



Нагороди



Зведений звіт про результати навчальних досягнень учнів 
природничо-математичних предметів
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