
 
 
 

Методичне об'єднання вчителів 
природничих   та економічних 

дисциплін  

Керівник методичного обєднання- Світлана Колійчук 



СКЛАД МЕТОДИЧНОГО ОБ ЄДНАННЯ  
 

 

Довгалюк   
Анна Сергіївна, 

 лаборант кабінету 
хімії, спеціаліст, 
стаж роботи -1 рік 

Колеснікова 
Ірина Петрівна,  

вчитель географії 
та біології,вища 

категорія, стаж- 24 
роки  

Колійчук 
Світлана 

Григорівна,  

вчитель географії,  
фінансової 

грамотності, вища 
категорія, старший 
вчитель,  стаж-33 

роки 

 Коршак Алла 
Анатоліївна,  

заступник 
директора з 
навчально-

виховної роботи, 
вчитель географії, 

вища категорія, 
вчитель-методист, 

стаж- 27 років 

Охріменко 
Юлія 

Анатоліївна,  

вчитель 
географії, основ 
здоров я, вища 
категорія, стаж 

-19 років   

Пльонсак 
Тетяна 

Миколаївна, 
вчитель 

біології, вища 
категорія, 
вчитель-

методист, стаж 
– 39 років 

Яцюк Катерина 

Миколаївна, 

 вчитель хімії, 
спеціаліст, 

стаж- 2 роки 
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Категорії вчителів 

вища 

спеціаліст 



Реалізація освітніх цілей 
природничих дисциплін в 

умовах єдиного 
мережецентричного 

інформаційно-освітнього 
середовища 

Проблема, яку 
реалізують 

вчителі  МО 



 Основні завдання МО 

Підвищувати професійну кваліфікацію 
вчителів МО, працювати над питаннями 
самоосвіти 

Вдосконалювати якість викладання предметів 
природничо-математичного циклу шляхом 
використання мережевого середовища 

Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та 
інтелектуальні здібності, компетентності 
гімназистів в умовах очного та 
дистанційного навчання 

Працювати над поповненням мережевих 
навчально-методичних матеріалів,  інформаційно-
довідкового забезпечення кабінетів природничо-
математичного циклу. 

Вдосконалювати та урізноманітнювати  
форми роботи з обдарованими учнями 



Підвищення кваліфікації членів МО  
                                                            у 2019-2020 році 

ПІП вчителя Назва заходу 

Колеснікова Ірина Петрівна Вебінар”5 інтерактивних сервісів для 

уроку географії. Покроковий практикум 

(2 год.) 

Всеукраїнський науково-практичний он-

лайн семінар “СТЕМ- освіта% ресурси та 

перспективи розвитку в 2020-2021 

навчальному році (4 год.) 



ПІП вчителя Назва заходу 

Колійчук Світлана 

Григорівна 

Інтернет-конференція «Самоосвіта і підвищення кваліфікації вчителя: 

інструменти та підходи» (10 год. ), Свідоцтво №К19-492904 від 19.10.2019 

Курси «Онлайн тестування в школі» (24 год) Свідоцтво №ОК1- 492904 від 

20.08.2020 на платформі «На урок». 

Інтернет-конференція «Навчальний рік 2020-2021:виклики та можливості» (13 

год.), свідоцтво №К35-492904 від 19.08.2020 

Вебінар «Скринкасти або форми і методи подачі навчального матеріалу під час 

дистанційного навчання» (2 год.),свідоцтво №8278-492904 від 29.04.2020  

Вебінар «Особистий професійний блог вчителя: дизайн, контент, просування» 

(6 год.), свідоцтво №8277-492904 від 05.05.2020 

Вебінар «Як організувати дистанційне навчання за допомогою найпростіших 

онлайн-ресурсів» (2 год.), свідоцтво № в-245-492904 від 20.03.2020 

Інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті:інструменти та прийоми» 

(2 год.), свідоцтво №К31-492904 від 16.05.2020 

Інтернет-конференція «Мотиваціяв освіті: інструменти, прийоми та принципи» 

(10 год.), свідоцтво №К24-492904 від 18.01.2020 

Посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту 

№01001063 (24 год.) від 11.09.2020 Р/н 71/20 



ПІП вчителя Назва заходу 

Коршак Алла 

Анатоліївна 

«Моделювання інноваційного простору в системі 

формування творчої особистості педагога та учня» (18 

год.). Посвідчення. Реєстраційний номер №271/26 від 

04.03.2020; 

Науково-педагогічний проект «Інтелект України» (30 год.) 

Свідоцтво ІУ-ТР №941/2020 від 21.08.2020. 

 



ПІП вчителя Назва заходу 

 Охріменко Юлія 

Анатоліївна 

Курс навчання на старшого інструктора в пункті проведення 

тестування ЗНО (4 год) 

Продовжила роботу в проекті “Репродуктивне здоровя та 

відповідальна поведінка учнівської молоді” 

Участь у семінарі “Попередження насильства у закладах 

освіти” м.Київ. Виступ з даної проблеми на батьківських 

зборах. 

Отримала диплом магістра екології 

Підвищення кваліфікації за програмою НПП “Інтелект 

України” длч вчителів природознавства “Моя планета 

Земля”, “Твої фізичні відкриття”(30 год.) 

Проводила авторський тренінгдля вчителів міста “Життя як 

проект”  

Курси  за програмою НПП “Інтелект України” м.Харків 

Стала методистом-кореспондентом КВНЗ “ВАНО” 



ПІП вчителя Назва заходу 

 Пльонсак Тетяна 

Миколаївна 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ВА02139682/010669 

від 1 листопада 2017р. 



ПІП вчителя Назва заходу 

 Яцюк Катерина 

Миколаївна 

Семінар “Методика складання та розв'язування задач з хімії 

підвищеної складності”(ВАНО),  6 год. 

Публікація авторського матеріалу “Будова, фізичні та хімічні 

властивості оксидів та основ” ( “На урок”) 

Вебінар “Як організувати дистанційне навчання за допомогою 

найпростіших он-лайн-ресурсів”, 2 ГОД. ( “На урок”) 

Вебінар “Викладання хімії в умовах дистанційного 

навчання”, 2 год. 

Провела навчальний курс “ Інструктаж, щодо проведення 

ЗНО”, 4 год. 



Досягнення  вчителів МО 
Інформація  

про роботу з обдарованими учнями в І семестрі 2019-2020 н. р. 
Протягом вересня – листопада були проведені гімназійні предметні олімпіади з: географії, біології,  хімії, 

економіки. 

№ Предмет  Кількість 

учасників I 
етапу  

Кількість 

переможців по 

ФМГ №17 

1. Географія  44 13 

2. Біологія  31 10 

3. Хімія  34 16 

4. Економіка  9 3 

Всього  118 42 



№ Предмет І ІІ ІІІ Всього 

1. Географія  0 1 3 4 

2. Біологія  1 4 2 7 

3. Хімія  1 2 3 6 

4. Економіка  0 0 0 0 

Всього  2 7 8 17 

Зведені результати участі учнів гімназії в  

міському турі предметних олімпіад: 



Результати участі учнів гімназії в  

обласному турі предметних олімпіад: 
№ Предмет І ІІ ІІІ 

1 Хімія - 1 1 

2 Біологія - 1 - 

3 Географія - 1 - 

4 Економіка - - - 



Участь у МАН 

Перемога в обласному етапі Малої Академії наук з 

хімії стала для Танасійчука Юрія, учня 11 – А 

класу, перемогою у ІІІ етапі МАН   



Участь гімназистів у турнірах, конкурсах   

Команда “Фінансист” отримала кубок за ІІІ місце у Всеукраїнському 

турнірі з фінансової грамотності у м. Києві  



 МИ НАВЧАЄМО 







Подорожуємо 

світом 



 Коли маємо час і   

   натхнення… 


