
Робота ШМО 
математики, 

фізики, 
інформатики та 

економіки 



Наша 
рідна 
школа



Науково-методична тема,
над якою працюють члени методичного 

об’єднання вчителів математики, фізики, 
інформатики та економіки:

«Про роботу педколективу з розвитку 
життєвих компетентностей  учнів,

формування у них високої пізнавальної 
культури на основі творчого 

використання ідей В.О.Сухомлинського, 
активних форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на 
уроках математики, фізики, інформатики 

та економіки».



Основні завдання ШМО на 2015-2016 навчальний рік
1.Удосконалення навчально-виховного процесу по 
впровадженню компетентнісної орієнтації змісту освіти для 
розвитку творчих  здібностей учнів, індивідуалізацію їх 
навчання з урахуванням інтересів і нахилів у навчально-
виховній роботі..
2.З метою активізації розумової діяльності ширше 
впроваджувати в навчально-виховний процес продуктивні, 
інтенсивні та інтерактивні прийоми та методи навчання, 
інформаційні технології, аудіо-відеотеки.
3.Оптимізувати рівень потенційних можливості учнів з 
фактичними результатами їхньої навчальної діяльності через 
підвищення ефективності  методичного супроводу до 
профільної освіти.
4.Стимулювати роботу учнів з різними джерелами інформації 
(підручником, довідником, науковими журналами).
5.Через творчу особистість вчителя розвивати творчу 
особистість учнів.
6.Підвищення професійної компетентності вчителів.
7.Постійно вдосконалювати якість та результативність 
освітнього процесу.
8.Забезпечення фізичного розвитку школярів, охорона та 
зміцнення їх здоров’я. 



МО вчителів 
математики, 

фізики, 
інформатики 
та економіки



Вальчук
 Валентина Михайлівна

спеціаліст вищої категорії,
 старший вчитель

Тема самоосвіти: 
Формування 
життєвих 

компетентностей на 
уроках математики 

при проведенні 
нетрадиційних уроків.



Кітченко
 Марина Миколаївна

спеціаліст І категорії
Тема самоосвіти: 

Активізація 
пізнавальних 
навичок та 
розвиток 
життєвих 

компетентностей 
на уроках 

математики.



Зінченко
Володимир Миколайович 

Тема самоосвіти: 
Розвиток пізнавальної 
активності учнів на 

уроках фізики.

спеціаліст вищої категорії,
 старший вчитель



Солтіс 
Віталій Остапович 

Тема самоосвіти:
Розвиток пізнавальної 
діяльності на уроках 

інформатики.



Предмети та класи в яких працюють 
члени ШМО

ПІБ вчителя Предмет В яких класах працює

Вальчук
 Валентина Михайлівна

Математика
Алгебра

Геометрія 
 

5 клас
7 та 8 клас 
7 та 8 клас

 
Зінченко

Володимир
Миколайович 

 

Фізика 7 – 11 класи

Кітченко
 Марина 

Миколаївна

Математика
Алгебра

Геометрія 
Економіка 

 

6 клас
9 – 11 клас 
9 –11 клас

11 клас

 
Солтіс 
Віталій

Остапович 
 

Інформатика 1 – 7, 9 – 11 класи



Результати участі учнів школи в І та ІІ 
етапах предметних олімпіад

Предмет І етап ІІ етап

К-ть 
учнів

Класи Прізвище, клас Місце 

математика 24 5-11 Гнипа Р. (6-А) 6 

економіка 4 11 Волошина Т. (11-А) 4

фізика 12 7-11 Мурцхваладзе О. (9-А) 
 Півень А. (8-А) – 

Головецький В. (7-А)

5 
5 
4

інформатика 11 6-11 Головецький В. (7-А) 5 

інформаційнї 
технології 

14 6-11 Біцюта К. (11-А) 4

астрономія 4 11 Волошина Т. (11-А) 3



Підвищення професійної 
компетентності, самоосвіта педагога 

Робота над 
власною 

проблемою



Наполегливість – дуже важливий 
елемент успіху. Якщо ви досить довго 
стукайте в двері, ви обов'язково когось 
розбудите.                                 (Генрі 

Лонгфеллоу )

Нехай учитель поспішає до дітей, радіє 
кожній зустрічі з ними, тоді й діти 

поспішатимуть у школу і щиро 
радітимуть кожній зустрічі зі своїм 

учителем.
                                          (Ш. Амонашвілі)

Всередині нас криються потенційні 
творчі можливості, й ми повинні 

працювати щосили, щоб розкрити цей 
потенціал                                         

                                   (Мартін Лютер Кінг)
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