
ПІДСУМКИ  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ   ВЧИТЕЛІВ   

МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЗА 2018-2019 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  регіональній конференції для шкільних педагогів 

афілійований  міні-EdCamp  KryvyiRih  за темою «Школа радості для дитини — школа 

творчості для вчительства» (17.05.2019); пройшла тренінг «GoToIT» йдемо в IT» 

(25.01.2019); також тренінг «Європейська інтеграція для молоді» (12.12.2018); брала 

участь в IV Міжнародній науковій конференції «Глобальні аспекти світового господарства 

та міжнародних відносин в умовах нестабільності економіки» (18.04.2019).                                                                                                                                                                   

Кормишова І.Б.   брала  участь 15.09.2018.  у майстер-класі з фізики у м. Дніпро при ДАНО; 

25.10.2018. у засіданні лабораторії    « STEM-освіта в дії»  в рамках інноваційного проекту 

«STEM-освіта  на Дніпрі» (спільно з МЦППВ) з теми «Альтернативні джерела енергії», 

навесні відбувся захист цього проекту, де вибороли ІІ місце;  також брала участь у 

зональному конкурсі «Вчитель року» в номінації «Основи здоров’я» (увійшла в п’ятірку);   

провела  засідання МО вчителів фізики та астрономії  Широківської ОТГ;  у вересні 2018р. 

брала участь у науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти педагогічної системи 

в О.Сухомлинського в світлі реформи нової школи»;  у березні 2019р. підготувала та 

провела  семінар для  вчителів фізики  Широківської ОТГ на базі Широківської школи №2 

ЗСО;  прослухала вебінари на сайті «На урок»:                                                                                                          

1.Засоби корекції психологічного клімату в дитячому колективі.                                                                              

2.Проектний метод навчання.                                                                                                                         

3.Ораторське мистецтво у житті вчителя.                                                                                                                     

4.Теорія відносності.                                                                                                                                   

Корніяшик Л.І.  прослухала вебінари на сайті «На урок» :                                                                    

1.Навички ефективної комунікації вчителів для успішної взаємодії з учнями та їх батьками.                                        

2.Формування глобальної компетентності школярів як запоруки успішності молоді в 

сучасному світі.                                                                                                                                                                        

Є сертифікати за участь у вебінарах.                                                                                                                                                             

20 березня 2019р. брала участь у регіональному науково-практичному семінарі  

«Навчання впродовж життя як концептуальна ідея розвитку сучасної моделі освіти»  у   

Криворізькому державному педагогічному університеті.                                                                  

Друкувалася в педагогічному альманасі №5  «Педагогічне Криворіжжя» з  статтею  

«Творчий учитель — невід’ємна складова розвитку творчості учнів».                                                       

Величко О.М.  прослухала вебінар на сайті «На урок»  «Життєві компетентності, або 

формуємо свідоме ставлення до навчання».     



27 березня 2019р. вчителі Корніяшик Л.І., Єфремова Л.В. та Величко О.М. підготували та 

провели семінар  для вчителів  математики  Широківської ОТГ  на базі  Широківської  

школи №2 ЗСО.                                                                                                                                                                                  

Крот О.Ю. Досягнення учнів з інформатики.                                                                                                         

Районний конкурс комп’ютерного макетування та верстання:                                                                              

І місце — Устименко Яна (5-Б) номінація «Фоторепортаж»;                                                                                      

І місце — спільна робота Бочукіна Яна (9-Б) та Мирошніченко  Анна(9-Б) номінація 

«Газета»;                                                                                                                                                                  

ІІ місце — Хараїм Катерина (9-А) номінація «Фоторепортаж»;                                                                                                   

ІІІ місце — Попруга Денис (9-Б) номінація «Газета»;                                                                                                      

ІІІ місце — Радковська Дар’я (9-Б) номінація «Фоторепортаж»;                                                              

ІІ місце — Тацій Сергій (5-А) номінація «Фоторепортаж»;                                                                       

ІІ місце — Склезь Аріна (5-Б) номінація «Комп’ютерна графіка»;                                                                                               

І місце — Хубкарян Ніна (10 кл.) номінація «Комп’ютерна графіка». 

Обласний конкурс комп’ютерного макетування та верстання:                                                                                  

ІІІ місце — Устименко Яна (5-Б) номінація «Фоторепортаж». 

Немич О.О. Досягнення учнів з інформатики.                                                                                             

Районний конкурс комп’ютерного макетування та верстання та   комп’ютерної графіки та 

анімації:    

І місце — 15 учнів;                                                                                                                                              

ІІ місце — 7 учнів;                                                                                                                                                               

ІІІ місце — 7 учнів.                                                                            

 Учні брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет»,   у ІІІ Всеукраїнській 

Інтернет-олімпіаді «На урок» з інформатики,   у Всеукраїнській акції #STOP_SEXтинг,   у 

екологічній акції «Збережемо першоцвіти»,  у Всеукраїнському відкритому онлайн-уроці 

«Європа починається з тебе».                                                                                                                                   

Має дві грамоти, дві подяки, сім сертифікатів (перелік всього додається). 

Підсумки районних  олімпіад:                                                                                                                                                                            

ІІІ місце з астрономії  Гордієнко Д. (11 кл.) – вчитель  Кормишова І.Б.                                                                                                            

ІІІ місце з фізики Посьмашний М. (10 кл.) — вчитель  Кормишова І.Б.                                                                                

ІІ  місце з математики   Тимошенко А. (10 кл. )— вчитель  Корніяшик Л.І.                                                                                                                                                                                                                                                      

        

 

 

  

 

 


