
ПІДСУМКИ  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ   ВЧИТЕЛІВ   

МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЗА 2017-2018 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, відвідувала семінари у 

Криворізькій школі та у м.Дніпро.                                                                                                                                                                            

У  цьому  навчальному  році   Шевченко Б.(9-Б) виборола ІІ місце у районному  заочному 

конкурсі  з WEB-дизайну (вчитель Немич О.О.).  Устіч А.(4-А)  виборов  І місце у  районному 

заочному конкурсі  комп’ютерної графіки та анімації у номінації “Комп’ютерна графіка”, 

Ємельова А.(4-А)  ІІ місце у номінації   “Комп’ютерна графіка”,  Тацій С.(4-А)  ІІІ місце у  

номінації “Комп’ютерна графіка” та ІІІ місце у номінації «Фотоколаж», Корніяшик К.(9-Б)     

І місце у  номінації “Комп’ютерна графіка” (вчитель Немич О.О.).  У районному заочному 

конкурсі  комп’ютерного макетування та верстання  Корніяшик К.(9-Б)  виборола І місце в 

номінації «Фоторепортаж», а Ізьянов І.(8-А)  теж І місце в номінації «Газета» (вчитель 

Немич О.О.).   У обласному етапі конкурсу комп’ютерного макетування та верстання  

Корніяшик К.(9-Б)  виборола ІІІ  місце в номінації «Фоторепортаж», а Ізьянов І.(8-А)  в 

номінації «Газета» теж ІІІ місце (вчитель Немич О.О.).                                                                          

Кормишова І.Б.   брала  участь  25.10.2017.  у обласній  конференції   по  STEM-освіті, має 

сертифікат. Інна Борисівна також брала участь у майстер-класі з фізики у м. Дніпро 

(15.09.2017).  Учень 11 класу Пляшко Максим  захищав роботу в   МАНі  з фізики (керівник 

Кормишова І.Б.). Також учень 9-А класу Посьмашний М. є слухачем МАН.                                                                                                  

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

брали  участь на протязі  навчального року  у проекті  «Чесна  гра», проводили виховні  

заходи  у тренінговому кабінеті.      

                                                    

Підсумки районних  олімпіад:                                                                                                                                                                            

ІІІ місце з фізики  Храмченкова К. (8-А) – вчитель  Кормишова І.Б.                                                                                                            

Імісце з астрономії   Пляшко М. (11 кл.) — вчитель  Кормишова І.Б.                                                                                

ІІІ місце з математики  Кучер В.  (10 кл. ) — вчитель  Корніяшик Л.І.                                                                                                   

І місце з математики   Тимошенко А. (9-Б )— вчитель  Корніяшик Л.І.                                                                                                        

ІІ місце з інформаційних технологій  Пляшко М. (11 кл.)—вчитель  Немич О.О. 

  

 

 


