
ПІДСУМКИ  РОБОТИ  МЕТОДИЧНОГО  ОБ’ЄДНАННЯ   ВЧИТЕЛІВ   

МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЗА 2019-2020 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. розмістила розробки своїх уроків з геометрії  на сайтах «На урок» та 

«Всеосвіта», за що має сертифікати.                                                                                                                                                                

Корніяшик  Л.І.  прослухала  7 вебінарів  на сайті «На урок»  та 9 вебінарів на сайті 

«Всеосвіта»,  є сертифікати за участь у вебінарах.  Створила 3  тести  онлайн на сайті 

«Всеосвіта» та 6 тестів онлайн на сайті «На урок», є сертифікати за ці роботи. Пройшла курси 

та має  сертифікати на сайтах «Прометеус», «Едера», «Цифрова грамотність».  Залучила 20 

учнів до  участі в Всеукраїнській інтернет-олімпіаді  «На урок» з математики. Учень 10-Б класу 

Макаревич Максим має Диплом І ступеня за участь в  інтернет-олімпіаді. Є свідоцтво про 

підготовку учнів до V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики. Є Подяка за 

активну участь в організації V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з математики. А 

також  є свідоцтво про підготовку переможця  у  V  Всеукраїнської  інтернет-олімпіади «На 

Урок» з інформатики.  11 квітня 2020 була учасником  інтернет-конференції  на сайті «На 

урок»  «Мислення  логічне, креативне, критичне».  Виступала на серпневому засіданні МО 

вчителів математики громади. Виступала на педагогічній раді з темою «Адаптація учнів 10-Б 

класу».                                                                                                                                                  

Величко О.М.  прослухала  два вебінари на сайті «На урок»  та «Всеосвіта».                                      

Кормишова  І.Б.  провела серпневе засідання вчителів фізики як керівник   МО вчителів 

фізики громади. Прослухала 3 вебінари на сайті «Всеосвіта» та 3 вебінари на сайті «На урок», 

має за це сертифікати. Створила 4 тести онлайн на сайті «На урок», є сертифікати за ці 

роботи. 16.11.2019 була учасником інтернет-конференції на сайті «На урок» «Проектні 

методи навчання».  Виступала на педагогічній раді з темою «Адаптація учнів 5-Б класу».                                                                                                                                                           

Крот О.Ю. Досягнення учнів з інформатики.                                                                                                         

Обласний конкурс комп’ютерного макетування та верстання.                                                                                                  

10 учнів брали участь, Хубкарян Ліля (8-А)  І місце, Устименко Яна (6-Б)  ІІІ місце.                                             

У Всеукраїнській  інтернет-олімпіаді «Наурок» з інформатики  взяли участь 14 учнів, з них 2 

учні вибороли І місце та 4 учні ІІ місце.                                                                                                                                          

У Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки» від «Всеосвіти» взяли участь 15 учнів, з 

них:  І місце – 2 учні, ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце – 2 учні, всі інші отримали сертифікати за участь.   

Учні на протязі навчального року брали активну участь у конкурсах, олімпіадах, сесіях… , а 

саме :  у V  Всеукраїнській інтернет – олімпіаді  з інформатики, Всеукраїнський конкурс 

«Основи кібербезпеки»  від «Всеосвіта»; Всеукраїнський конкурс « Безпечний інтернет» від 

«На урок»; Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики « Олімпіс 2020 – Весняна 

сесія»; заочний обласний конкурс комп´ютерної графіки та аніміції;  заочний обласний 



конкурс з комп´ютерного макетування та верстання , де показали свій високий рівень знань 

та здобули нагороди  певного зразка. До дня Безпечного Інтернету був проведений  урок – 

тренінг « #Не ведусь : я знаю як спілкуватись  в Інтернеті» у 5-А класі з метою сформування у 

дітей підліткового віку  безпечної поведінки та спілкування в мережі Інтернет. Всеукраїнський 

конкурс « Безпечний інтернет» від «На урок» за результатами дипломи переможців  

відповідного ступеня  одержали : Уманець Анастасія (5-Акл.) – І м., Радковська Д.(10-Б кл.)-І 

м.. Таранцова А.(6-Бкл.)-ІІм., Склезь А. (6-Бкл.) -ІІ м.,  

Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики « Олімпіс 2020 – Весняна 

сесія» був проведений серед учнів 4-9 класів наші вихованці  показали гарні результати та 

отримали дипломи переможців І, ІІ та ІІІ ступенів:Клименко С - диплом І ступеня., 

Уманець М., Швидкий М., Москальов С., – диплом ІІ ступеня . Колісник Є., Ткаченко 

О.,Попруга Д., Радковська Д.,Хубкарян Л.– диплом ІІІ ступеня. 

Приймала участь у: 

 методичному об’єднанні вчителів з інформатики – виступ на тему: «Домашнє 

завдання як засіб підвищення якості освіти та розвитку школярів»  

 пройдено тематичні курси  «Організація профільного навчання з інформатики»; 

 Взяла участь у Всеукраїнському науково-практичному онлайн –семінарі з 

підвищення кваліфікації натему: «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії 

сьогодні» 

 маю обласну грамоту за педагогічну майстерність,досягнуті успіхи у справі 

навчання і виховання підростаючого покоління та якісну підготовку переможців 

обласного конкурсу комп’ютерного макетування та верстання. 

 Диплом за організацію позапрограмної всеукраїнської предметної олімпіади 

«Олімпус осіння сесія»; 

 Участь у вебінарі «Інтелектуальні змагання як засіб мотивації до наукової 

творчості» від КПНЗ ДОЦНТТ та ІТУМ 

 Участь у вебінарі «Булінг в освітньому середовищі: як розпізнати та як діяти» 

ВсеОсвіта. 

 Участь у вебінарі «Комунікація педагога з учнями: спілкуйтеся правильно» 

ВсеОсвіта. 

 Участь у вебінарі «Українознавчі аспекти викладання інформатики» ВсеОсвіта. 

 Участь у вебінарі «Адаптація дитини. Новий колектив» ВсеОсвіта. 

 Грамота за активне поширення власного педагогічного досвіду серед спільноти 

освітян Украіни. На Урок. 

 Диплом що посіла І місце у Всеукраїнському конкурсі «Основи кібернетики» 

ВсеОсвіта. 

 Диплом за зайняті призові місця учнів у Всеукраїнській весняній сесії 2020. Олімпіс. 

 Сертифікат за організацію учнів які взяли участь у Всеукраїнській весняній сесії 

2020. Олімпіс. 

 Свідоцтво про підготовку учнів до V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» з 

інформатики. 

 Подяка за активну участь в організації V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» з інформатики. 



 Свідоцтво про підготовку переможців у V Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» з інформатики. 

 Подяка за поповнення бібліотеки проекту naurok.com.ua авторськими 

розробками. 

Сертифікати за опублікування авторський матеріалів на naurok.com.ua та vseosvita.ua 

 Виступ за темою: «Адаптація учнів 5-А класу» 

 Виховна година на тему: «Дружба – найцінніший скарб» 

 Виховна година на тему: «Подорож країною Дружби » 

 Контрольна робота для учнів 9 класу з теми «Комп’ютерні презентації » 

 Конспект уроку: «Програмне забезпечення для створення й відтворення 

комп’ютерних презентацій» 

Має власний веб-сайт: https://sajt-vchitelya-informatiki2.webnode.com.ua/ekonomika/  там  висвітлює 

свої розробки уроків, виховну та позакласну роботу як класний керівник 5-А класу. 

Виступала на педагогічній раді з темою «Адаптація учнів 5-А класу». 

Немич О.О. брав участь в організації та підготовки учнів-переможців у таких заходах: V 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада з інформатики від «На урок», Всеукраїнський конкурс 

«Основи кібербезпеки» від «Всеосвіта», Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» від 

«На урок», Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики «Олімпіс 2020 - Весняна 

сесія», Всеукраїнський конкурс з інформаційних технологій для дітей та молоді «iTalent», 

заочний обласний конкурс з Веб-дизайну, обласний конкурс комп’ютерної графіки та 

анімації, обласний конкурс з комп’ютерного макетування та верстання. 

Є переможцем Всеукраїнського конкурсу «Основи кібербезпеки» від «Всеосвіта». 
З метою формування в учнів навичок безпечного спілкування і безпечної поведінки 

в Інтернеті, у рамках заходів, присвячених Дню безпечного Інтернету, учні 6-8 класів 
приєдналися до Всеукраїнської акції #STOP_SEXтинг і були проведені урок – тренінг на 
тему: «#Не_ведусь: Я знаю як спілкуватись в Інтернеті» у 6-Б класі та урок – квест на тему: 
«Тест Білборда та кохання в Інтернеті» у 8-Б класі. 

У обласному заочному конкурсі з Веб-дизайну взяли участь 5 учнів: Лисенко 
Богдан, учень 8-А класу; Боровскіх Євген, Дін Володимир, Мішин Владислав, учні 9-А 
класу; Макаревич Максим, учень 10-Б класу. Найкращими виявилися такі учні, які набрали 
понад 50 балів з 90 можливих, як Лисенко Богдан і Мішин Владислав, вони є 
переможцями ІІ заочного етапу обласного конкурсу з Веб-дизайну. 

У 2019 році Лисенко Богдан, учень 8-А класу та Мельникова Анастасія, учениця 11 
класу, були учасниками Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій для 
дітей та молоді «iTalent» і отримали дипломи про участь у даному конкурсі (наказ 
Українського державного центру позашкільної освіти від 22.12.2018 року № 12-07). 
Хочеться відмітити, що Мельникова Анастасія зі своєю роботою «Країна, де сходить 
сонце...» (номінація «3D графіка») увійшла в топ-15 найкращих робіт. 

У січні 2020 року проведено обласний конкурс комп’ютерної графіки та 
анімації. Переможці:  

в номінації «Комп’ютерна графіка»  
ІІІ місце зайняли: Ємельова Анастасія, учениця 6-А класу та Дін Володимир, учень 9-

А класу;  

https://sajt-vchitelya-informatiki2.webnode.com.ua/ekonomika/


в номінації «Комп’ютерна анімація»  
ІІІ місце посіли такі учні: Голуб Альона, учениця 9-А класу, Лисенко Богдан, учень 8-

А класу, Борисенко Ярослав, учень 10-А класу;  
в номінації «Арт-дизайн та фотоколаж»  
ІІІ місце дісталося учню 10-А класу Борисенку Ярославу. 
У лютому 2020 року проведено обласний конкурс з комп’ютерного 

макетування та верстання. Переможцями є: 
Номінація «Газета» 
ІІ місце – Корніяшик Каріна, учениця 11 класу 
Номінація «Фото» 
ІІ місце – Гордієнко Вікторія, учениця 9-А класу 
ІІІ місце – Мельникова Анастасія, учениця 11 класу 
Учні активно брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Безпечний Інтернет» від 

проекту «На урок». На конкурс було подано 22 заявки. За підсумками конкурсу 5 учнів 
отримали сертифікати про участь: Аксьонов Ілля, учень 5-Б класу; Курило Анастасія, 
учениця 7-А класу; Лисенко Богдан, учень 8-А класу; Борисенко Ростислав, учень 10-А 
класу; Корніяшик Каріна, учениця 11 класу.  Переможці Всеукраїнського конкурсу 
«Безпечний Інтернет» (учні, які посіли І, ІІ, ІІІ місця) отримали дипломи: 

Диплом І ступеня отримали 7 учнів: Лесик Ілона, учениця 4-А класу; Борисенко 
Антон, учень 5-Б класу; Курило Дмитро, учень 7-Б класу; Гордієнко Вікторія та Дін 
Володимир, учні 9-А класу; Запецька Марія і Мельникова Анастасія, учениці 11 класу. 

Диплом ІІ ступеня отримали 6 учнів: Манько Марко, учень 4-Б класу; Ємельова 
Анастасія, Грицай Олександр, Куделя Ангеліна, учні 6-А класу; Жеребило Денис, учень 7-А 
класу; Борисенко Ярослав, учень 10-А класу. 

Диплом ІІІ ступеня отримали 4 учня: Гавдій Дмитро, учень 5-А класу; Коноваленко 
Денис, учень 6-Б класу; Курило Ярослав, учень 7-Б класу; Кравчук Юлія, учениця 9-А класу. 

Також учні нашої школи долучилися і активно брали участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Основи кібербезпеки» від «Всеосвіта». За результатами конкурсу 8 учнів 
отримали сертифікати за участь: Лесик Ілона, учениця 4-А класу; Аксьонов Ілля та 
Борисенко Антон, учні 5-Б класу; Ємельова Анастасія, Грицай Олександр, Куделя Ангеліна, 
учні 6-А класу; Курило Анастасія, учениця 7-А класу; Лисенко Богдан, учень 9-А класу. 
Переможці Всеукраїнського конкурсу «Основи кібербезпеки» (учні, які посіли І, ІІ, ІІІ 
місця) отримали дипломи: 

Диплом І ступеня отримали 2 учня: Манько Марко, учень 4-Б класу; Жеребило 
Денис, учень 7-А класу. 

Диплом ІІІ ступеня отримали 2 учня: Гавдій Дмитро, учень 5-А класу; Коноваленко 
Денис, учень 6-Б класу. 

У 2020 році діти долучилися і до V Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з 
інформатики від «На урок». В даній олімпіаді взяло участь 19 учнів. Сертифікати про 
участь в олімпіаді отримали 18 учнів: Лесик Ілона, учениця 4-А класу; Манько Марко, 
учень 4-Б класу; Гавдій Дмитро, учень 5-А класу; Аксьонов Ілля і Борисенко Антон, учні 5-Б 
класу; Ємельова Анастасія, Грицай Олександр, Куделя Ангеліна, учні 6-А класу; Жеребило 
Денис та Курило Анастасія, учні 7-А класу; Курило Дмитро і Курило Ярослав, учні 7-Б класу; 
Лисенко Богдан, учень 8-А класу; Гордієнко Вікторія, Дін Володимир, Кравчук Юлія, учні 9-
А класу; Запецька Марія і Мельникова Анастасія, учениці 11 класу. Переможцем V 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з інформатики є Коноваленко Денис, учень 6-Б 
класу, який посів ІІ місце і отримав диплом ІІ ступеня. 



Учні 4-9 класів взяли участь у Міжнародному дистанційному конкурсі з 
інформатики «Олімпіс 2020 - Весняна сесія». Переможці, які посіли І, ІІ, ІІІ місця 
отримали дипломи І, ІІ, ІІІ ступенів: 

Диплом І ступеня отримали 5 учнів: Курило Дмитро, учень 7-Б класу; Лисенко 
Богдан, учень 8-А класу; Боровскіх Євген і Дін Володимир, учні 9-А класу; Іванько Олена, 
учениця 9-Б класу. 

Диплом ІІ ступеня отримали 7 учнів: Манько Марко і Драч Ульяна, учні 4-Б класу; 
Бондаренко Дмитро, Лесик Ілона і Куниця Анна, учні 4-А класу; Дмитрова Дарина, учениця 
5-А класу; Коноваленко Денис, учень 6-Б класу. 

Диплом ІІІ ступеня отримали 3 учня: Жума Богдан, учень 4-Б класу; Москаленко 
Олег і Жеребило Денис, учні 7-А класу. 

Всі учасники-переможці обласних, Всеукраїнських конкурсів, олімпіад нагороджені 
грамотами, сертифікатами, дипломами. 

Учениця 6-А класу Ємельова Анастасія є переможцем конкурсу «Обдаровані 
діти – надія України» в номінації «Комп’ютерна графіка та анімація». 

А також  на протязі 2019/2020 н.р: 
1. Участь в методичному об’єднанні вчителів інформатики – виступ на тему: 

«Методичні рекомендації щодо викладання Інформатики у закладах загальної 
середньої освіти у 2019/2020 навчальному році». 

2. Пройдені тематичні курси «Математичні основи інформатики» від ДАНО. 
3. Пройдено онлайн-курс «Академічна доброчесність» на платформі EdEra. 
4. Пройдено онлайн-курс «Освітні інструменти критичного мислення» на платформі 

Prometheus. 
5. Пройдені онлайн-курси від студії онлайн-освіти EdEra та ГС «Освіторія»: «З учнями 

про освіту та кар’єру» тривалістю 8 годин та «Бери й роби» тривалістю 20 годин. 
6. Пройдені курси на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності: 

«Безпека дітей в інтернеті», «Онлайн-сервіси для вчителів» і 6-годинний курс 
«Цифрові навички для вчителів». 

7. Участь у вебінарі «Інтелектуальні змагання як засіб мотивації до наукової творчості» 
від КПНЗ ДОЦНТТ та ІТУМ. 

8. Участь у навчальних вебінарах від ТОВ «Інтер Системс»: «Scottie Go Edu - відкрий 
світ програмування для дітей!» та «Цифрові лабораторії NeuLog в STEM-освіті». 

9. Успішно пройдено та завершено Тиждень підвищення кваліфікації в Академії Cisco 
за темами: «Packet Tracer трек: Моделювання для Інтернету речей з використанням 
готових ІоТ компонентів без навичок програмування» і «Навіщо потрібні АРІ», 
видане Cisco Networking Academy®. 
Також, як вчитель, має власні розробки уроків, які цього року були опубліковані на 

таких сайтах http://vsimosvita.com/ і https://vseosvita.ua/: конспект уроку з інформатики 
для 6 класу на тему «Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта»; 
презентація на тему «Роль електронних медійних засобів у житті людини» до уроку з 
інформатики у 10 класі; методична розробка - конспект уроку з інформатики для 8 класу 
на тему: «Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів». 

Ковальчук С.С.  Учні  школи брали активну участь у заходах, а саме : у V Всеукраїнській 

інтернет – олімпіаді з інформатики, хімії та основ здоров’я від проекту «На урок»; 

Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки» від «Всеосвіта»; Всеукраїнський конкурс « 

Безпечний інтернет » від «На урок»; Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики 

«Олімпіс 2020 – Весняна сесія»; заочний обласний конкурс з комп’ютерного макетування 

та верстання, де показали свій високий рівень знань та здобули нагороди певного зразка. 

http://vsimosvita.com/
https://vseosvita.ua/


  Був проведений урок – тренінг «#Не ведусь : я знаю як спілкуватись в інтернеті» у 5-Б 

класі з метою сформування у дітей підліткового віку безпечної поведінки та спілкування в 

мережі Інтернет.                                                                                                                                                                   

У V  Всеукраїнський інтернет – олімпіаді з інформатики від проекту «На урок» 

переможцем став Балєв В. (2-Акл.) – І м. і отримав диплом І ступеня, сертифікат про участь 

отримали 10 учнів. 

  В заочному обласному конкурсі з комп’ютерної графіки та анімації свої роботи 

представили Бочукіна Яна (10-Бкл.) , Коростильова Анастасія (10-Бкл.), Доценко Наталя 

(10-Бкл.). 

  В заочному обласному конкурсі з комп’ютерного макетування та верстання в номінації    

« Журналістська робота»:  І місце – Бочукіна Я. та Коростильова А. 

  Учні  школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Основи кібербезпеки» від 

«Всеосвіта», де стали переможцями і отримали диплом відповідного ступеня : Ілієнко 

В.(10-Бкл.) – Ім., Доценко Н. (10-Бкл.) – Ім., Устименко Я. (6-Бкл.) – Ім., Балєв В. (2-Акл.) – 

Ім., Бочукіна Я. (10-Бкл.)- ІІм., Коростильова Н. (10-Бкл.)- ІІм., Радковський М. (2-Вкл.)- ІІм., 

Романова В. (5-Бкл.)- ІІІм. 

8 учнів одержать сертифікати за участь : Пляшко П., Устіч А., Маренич А., Нужна П.. 

Мерегін М., Руденко Є., Кравчук К., Ільчишин Д. 

  Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет» від «На урок» за результатами дипломи 

переможців відповідного ступеня одержали : Балєв В. (2-Акл.) – Ім., Радковський М. (2-

Вкл.)- Ім., Ілієнко В.(10-Бкл.) – ІІм., Бочукіна Я. (10-Бкл.)- ІІм.,  Коростильова Н. (10-Бкл.)- 

Ім., Романова В. (5-Бкл.)- ІІм., Устіч А.(6-Акл.)- ІІІм., Тацій С. (6-А кл.)- ІІІм. 

  Міжнародний дистанційний конкурс з інформатики «Олімпіс 2020 – Весняна сесія» був 

проведений серед учнів 4-9 класів наші вихованці показали гарні результати та отримали 

дипломи переможців І, ІІ та ІІІ ступенів:  Балєв В., Карабут Д., Пляшко П., Устіч А. – диплом 

ІІ ступеня. Коростильова Н., Козаренко Б., Малашок В., Нужна П. – диплом ІІІ ступеня. 

 

 

Підсумки районних  олімпіад:                                                                                                                                                                            

ІІІ місце з математики Полюшкевич З. (8-А кл.) – вчитель  Єфремова Л.В.                                                                                                            

ІІ місце з математики Краснов  (9-Б кл.) — вчитель  Величко О.М.                                                                              

ІІІ  місце з математики  Макаревич М.  (10-Б кл. )— вчитель  Корніяшик Л.І.                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 



 

                                                                                                                                                              

 

        

 

 

  

 

 


