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ПЛАН РОБОТИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 

«Точні науки» 

на 2021-2022навчальний рік 



План роботи НМЦ «Точні науки» 

на 2021-2022 н.р 

 

 
Зміст роботи 

Дата. 
відповідальний 

  

Засідання №1 
 

27 серпня 2021 

1  

Аналіз проведення роботи НМЦ в 2021-2022 н. р 
 

Михайленко Т. М. 

2 Опрацювання нормативно-правових документів : 

Методичні рекомендації щодо організації навчально 

– виховного процесу на уроках природничо- 

математичних дисциплін у 2021– 2022 н. р.; 

- Критерії оцінювання навчальних досягнень 
учнів 

- Ведення шкільної документації відповідно 
до «Інструкції з ведення класного журналу 

5-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

- Затвердження календарно-тематичного 
планування уроків математики, фізики, 
інформатики. 

- Нормативне забезпечення профільного 
вивчення математики 

- Опрацювання листа МОН від 29.10.07 № 
1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх 

завдань учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

 

 

 

 

 

 

 
 
Солодовник 
Т.В. 

Махницький П. В. 
 Галенко А.М. 

3  
Затвердження календарних планів вчителів НМЦ 

Михайленко 

Т. М., 

Никифоренко 

Г.М. 

4 Обговорення і затвердження плану роботи НМЦ на 

2021-2022 н.р. 
Михайленко Т. М. 

5 Про роботу за новим Держстандартом. Щодо 

викладання математики в 10 класі. 

 

Миргородська О. В. 

http://opac.library.kr.ua/eng.html?base=OUNBP&action=view&mfn=206370
http://opac.library.kr.ua/eng.html?base=OUNBP&action=view&mfn=206370
http://opac.library.kr.ua/eng.html?base=OUNBP&action=view&mfn=206370


Робота між засіданнями 
1. Визначити основні теми та розділи курсу математики, фізики які дозволяють 

економити навчальний час, підготувати матеріали з досвіду роботи, 
які сприяють виробленню в учнів навичок швидкого обчислення та росту 
інтересу до предмету. 

2. Складання графіка проведення шкільної олімпіади. Обговорення тематики 
завдань та їх складання 

3. Забезпечення наступності між початковою та середньою, середньою та 

старшою школою 
4. Участь у роботі семінару – практикуму «А я роблю так…» 

  
Засідання №2 

 
26 жовтня 

1 З досвіду роботи «Самоосвіта вчителя-запорука 
педагогічної майстерності» 

 
Никифоренко Г. М. 

2  

Про типові помилки учнів на ЗНО з математики. 
 

Солодовник Т.В. 

3 Забезпечення наступності між початковою та 

середньою, середньою та старшою школою. 

 
Савкова О. Б. 

4 
Технологія рівневої диференціації на уроках 
математики 

Миргородська 
О.В. 

Робота між засіданнями 
 

1. Складання заявки на участь в міській олімпіаді з 
математики,фізики,інформатики. 
2. Підсумки шкільної олімпіади з математики, фізики, інформатики. 

  
Засідання №3 

 
січень 

1  

Підсумки перевірки результатів навчальних 
досягнень учнів за І семестр 2021-2022 н.р 

 

Михайленко  
Т. М. 

2 Доповідь «Цифрові освітні ресурси як засіб 

формування навчального результату з предмету 
фізики» 

 
Галенко А.М. 



3 Ярмарок ідей: Формування навичок швидкого 

обчислення та засвоєння матеріалу; економія  
навчального часу та ефективність 

застосування урочного часу 

 
 

Солодовник 

Т.В. 

4  
Про організацію повторення вивченого матеріалу. 

 
Михайленко Т. М. 

5  
Комп’ютерна графіка в старшій школі 

 
Махницький П. В. 

Робота між засіданнями 
1.Вивчення положення про державну підсумкову атестацію учнів. 

2.Про підготовку учнів до ЗНО 

  
Засідання №4 

 
березень 

1 Підготовка до ЗНО та ДПА. Розгляд матеріалів ДПА 

з математики для 9 класу 
Солодовник Т.В.  

3 
Про виконання норм письмових робіт та стан 
зошитів з математики в учнів 

Никифоренко 
Г.М. 

4 
Про організацію проектної діяльності на уроках 
математики та фізики 

 
Галенко А.М. 

Робота між засіданнями 
1. Складання графіку проведення навчальних консультацій для учнів, що здають ЗНО 

та ДПА 

2. Засідання шкільної творчої групи «Підвищення якості навчальних 

досягнень шляхом впровадження ІКТ у навчально – виховний процес і 

управлінську діяльність» (квітень, Федорус Н.В. ) 

3. Засідання шкільної творчої групи «Розвиток мотиваційного потенціалу 

особистості учня до здорового способу життя через діяльність вчителя» 
(квітень, Солодовник Т.В.) 

  
Засідання №5 

 
травень 

1 
Про попереднє навантаження вчителів центру на 
2022-2023 н.р. 

Никифоренко 
Г.М. 



2  
Затвердження матеріалу до ДПА з математики . 

 
Михайленко Т. М. 

3 Огляд нормативно-правових документів про 
порядок закінчення 2021 – 2022 навчального року, 

проведення ДПА та ЗНО 

 
Солодовник Т. В. 

4 Рік роботи – обмін надбаннями: 
а) Особистісно-орієнтована мотивація 

навчальної діяльності 
б)Модульно-розвивіальна система навчання 
в) Технологія рівневої диференціації 

г) Методика використвння НІТ на уроках 
математики 

 

 

 
Вчителі центру 

 


