
  Звіт МО_ 

2017-2018 

 

Шкільне методичне об’єднання 

вчителів математики, фізики та 

інформатики 
 

 



Комунальний заклад освіти 

“Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання  

та виховання” 

Кафедра природничо-математичних дисциплін 

 

Ковальчук 
Олена 

Михайлівна 
 

заступник директора з 
НВР,  

вчитель фізики та 
астрономії, 

 спеціаліст вищої 
кваліфікаційної категорії, 

 учитель-методист  
педагогічний стаж – 32 

роки 

 
 
 



Вчитель математики 

Педагогічний стаж 34 роки 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

Вчитель-методист 

Тема науково-методичного дослідження: 

 «Стимулювання творчої ініціативи учнів на 

уроках математики» 
  



Вчитель математики, 

економіки 

Педагогічний стаж 31 роки 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії 

Вчитель-методист 

Тема самоосвіти: «Інтерактивні методи викладання математики та 

економіки  з використанням мультимедійних програм» 

.  

 

 



Вчитель математики, 

інформатики 

Педагогічний стаж 25 роки 

Спеціаліст вищої категорії 

Вчитель-методист 

Перепелиця Вікторія Іванівна 

Тема самоосвіти: «Самостійна робота як засіб 

розвитку індивідуальних здібностей і обдарувань 

учнів у процесі викладання математики» 

Основні напрямки роботи: 

Володіє сучасними формами і методами організації навчально-виховного процесу, 

Розвиває розумові навички учнів за допомогою дидактичних ігор, бесід, доповідей, заочних 

екскурсій, колективних досліджень. 

Постійно використовує активні методи викладання математики, всебічно сприяє розвитку 

математичного мислення дітей. 

Допомагає дітям формувати загальнолюдські цінності та мораль, працює над вихованням учнів на 

національних традиціях. 

Направляє взаємодію вчителя та учня в площину проектної діяльності основних компетенцій учнів. 



Комунальний заклад освіти 

“Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання  

та виховання” 

Кафедра природничо-математичних дисциплін 

 

 
Левакіна 

Марія 

Микитівна 
 

Вчитель фізики,  
вища категорія, 

старший вчитель, 
стаж 40 років. 

 



вчитель інформатики та математики, 

вчитель вищої кваліфікаційної категорії 

 Педагогічний стаж – 22 роки. 

Педагогічне кредо: 

 Усе, що перестає вдаватися, перестає 
і залучати»  

Наукове-методичне  

дослідження з теми: 

 «Формування життєвої компетентності 

учнів на уроках інформатики»  

 

 

 



СИПЯГІНА НЕЛЛЯ 
ПЕТРІВНА 

Вчитель інформатики 

Вища категорія 

 



Вчителі МО зосереджені на розвитку 

мислення учня, застосовують новітні 

педагогічні та інформаційні технології 

розвивального характеру,  

проблемне навчання. 

Школа життєтворчості – надає 

учневі допомогу у визначенні 

життєвої стратегії та побудові 

життєвої траєкторії 
 

 
 



Тема шкільного методичного 

об'єднання: 
«Соціалізація особистості 

громадянського суспільства в умовах 

школи життєтворчості» 

 

Методичне об'єднання  вчителів математики, фізики, 

інформатики працює в 2017/2018 навчальному році над 

реалізацією обласної науково-методичної проблеми: 

 

«Освітні стратегії соціалізації особистості 
громадянського суспільства» 



Декада математики 



Декада природничих наук у 9-
11 класах 



Виграй  

«Перший 

мільйон»  

своїми 

знаннями 



Декада природничих наук у 5 класах 



Родзинки  

математичної 

науки 



Декада природничих наук у 6 класах 



«Інтелект-шоу» з математики 



Декада природничих наук у 7 класах 



Математичний 

брейн-ринг 





Фізика в гостях у малюків 



Фізика навколо нас! 



Дорога в космос 


