
ПІДСУМКИ  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ   ВЧИТЕЛІВ   

МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЗА 2016-2017 Н.Р. 

Аналіз роботи за минулий рік показав, що впровадження інноваційних  технологій у практику 

вчителів  МО  з метою розвитку інноваційної особистості  знайшло відгук у творчості вчителів, які 

опрацювали теоретичний матеріал, посилили увагу до виховання всебічно розвиненої особистості, 

до пошуку ефективних форм і методів.                                                                                                                                                                                                               

Єфремова Л.В. брала участь  у проекті  по сталому розвитку.                                                                                                                

У  цьому  навчальному  році      Хубкарян  Лілія (5-А)  виборола ІІ місце  в районному   конкурсі  

комп’ютерної   графіки  ( вчитель  Крот О.Ю.).  В районному  конкурсі  «Мікроша»  у номінації 

«Капітошка»  виборов ІІІ місце Ткаченко Олексій (4-А),  Куделя  Анастасія  (3-А)   ІІ місце , Ємільова  

Анастасія ( 3-А)  ІІ місце,  в номінації «Програмування»   І  місце у Пляшка  Максима (10 кл.)   У 

районному заочному конкурсі комп ютерного макетування та верстатування у номінації 

«Фоторепортаж»  перемогу  здобула    Корніяшик Каріна (8-Б)  ІІ місце, а учениця  3-Б  Устименко 

Яна  ІІ місце в номінації «Журналістська  робота» .   На обласному  рівні свої  сили  випробовував 

Плящко Максим (10 кл.).                                                                                                                                             

Корніяшик Л.І. розмістила свою  роботу  «Десяткові  дроби. Запис  десяткового  дробу” (конспект  

уроку  у  5 класі)  на  сайті  «Учительський  портал», за що отримала сертифікат.                                                                                                                                                                                                               

Величко О.М.  друкувалася  у збірці матеріалів  ІІ Всеукраїнської  науково-практичної  конференції 

«Філософія, теорія та практика випереджаючої  освіти  для  сталого  розвитку»  зі  статтею         

«Здоров’язберігаючі  освітні  технології  в  системі  випереджаючої  освіти». У цій же збірці 

розмістила свою  статтю «Формування  екологічної та енергоефективної  свідомості  учнів на 

уроках  фізики  та  природознавства» і Кормишова І.Б. За ці роботи вчителі  мають сертифікати. 

Кормишова І.Б.   у серпні  провела  засідання районного методичного  об’єднання  вчителів  

фізики, а  також брала  участь у обласній  серпневій  он-лайн конференції   з   фізики. Інна 

Борисівна нагороджена  грамотою  відділу  освіти  з нагоди  Дня вчителя.  Вона організувала  та  

провела  на  базі нашої  школи  районний  семінар  вчителів  фізики (14.03.), виступала на  педраді  

(12.01.)  з темою «Соціалізація  підростаючого  покоління  як  соціально-педагогічна  проблема»,   

учень 10 класу Пляшко Максим  є  слухачем  МАН у з фізики, виступала перед  представниками  з  

Києва  про  ВІЛ та СНІД під час відкриття  тренінгового  кабінету  , була  учасником обласного  

семінару (04.04) «Сучасний  підручник  як  інструментарій компетентнісно   орієнтованого 

навчання. Шляхи  ефективного  впровадження».                                                                                     

Вчителі  нашого  методичного  об’єднання  Величко О.М.,  Корніяшик Л.І., Кормишова І.Б.  брали  

участь на протязі  навчального року  у проекті  «Чесна  гра».                                                           

Підсумки районних  олімпіад:                                                                                                                                                                            

ІІ місце з фізики  Макаревич  Максим  (10 кл.) – вчитель  Кормишова І.Б.                                                                                                            

ІІІ місце з фізики  Нековаль  Дар’я   (11 кл.) — вчитель  Кормишова І.Б.                                                                                

ІІ місце з математики  Кучер Владислав (9-Б ) — вчитель  Корніяшик Л.І.                                                                                                   

І місце з математики   Макаревич Андрій (10 кл. )— вчитель  Величко О.М.                                                                              

ІІ  місце з математики  Нековаль  Дар’я (11 кл.)— вчитель  Величко О.М.   

                                                                                                                                                                                                      

Брали  участь в обласній  олімпіаді  з математики:                                                                                                                                 

Макаревич Андрій (10 кл.) - вчитель  Величко О.М.                                                                                                             

Брали участь в обласній олімпіаді з фізики:                                                                                                               

Макаревич А.(10 кл.) -вчитель  Кормишова І.Б. 


