
Методичне об’єднання вчителів точних наук за 2019-2020 н.р. 

 

Інформація про членів МО  

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народ-

ження 

Стаж 

робо- 

ти 

Рік за- 

кінчен 

ня вузу 

Де 

 навчався 

Кате- 

горія 

Зван- 

ня 

Остан 

ня 

атест. 

 

Курси 

1 Маліков Л.М. 1944 49 1968 ЛДУ вища вчит.- 

метод 
2016 2016 

2 Тарасюк О.В.         

3 Виклюк Я.В. 1970 25 1992 ЛДУ вища вчит.- 

метод 
2017 2015 

 

4 Шустік Л.С. 1974 21 1996 УДПУ вища 

 

— 

 
2020 2019 

5 Шаповал Ю.В. 1975 19 1998 УДПУ вища 

 

— 2020 2019 

6 Бойко О.С. 1970 26 1991 Луцький 

педінститут 
вища 

 

— 2016 2015 

7 Загородній 

П.М. 

1960 37 1984 Вінницький 

педінститут 
вища — 2019 2018 

8 Тесленко Т.В. 1975 19 1997 УДПУ І кат. — 2016 2015 

 

9 Бенедь Т.В. 1971 24 1998 ЛДУ вища вчит.- 

метод 
2019 2018 

10 Полікарчик 

В.В. 

  2015 СДУ спеці

аліст 

__ __ __ 

 

     Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної 

середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується 

шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній 

людині. Тому у 2019-2020 навчальному році педагоги, члени методичного 

об'єднання працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та 

виховання учнів у сучасних умовах. Основною метою роботи шкільного 



методичного об’єднання вчителів фізико-математичних наук було безперервне 

вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх ерудиції та 

компетентності в області навчального предмету та методики його викладання, 

продовжили роботу над проблемною темою «Формування та розвитокжиттєвих 

компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-математичного 

напрямку», реалізовували наскрізні лінії ключових компетентностей на уроках 

відповідно до нових навчальних програм з метою формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях; своєчасно та в 

повному обсязі опрацьовували норми законодавства в галузі освіти та керувались 

ними в повсякденній роботі; впроваджували в систему своєї роботи передовий 

досвід кращих вчителів та працювали над підвищенням свого методичного рівня 

викладання навчальних предметів; поширювали педагогічний досвід учителів 

ліцею на освітніх веб-порталах. 

    Протягом року відбулося чотири засідання МО, на яких розглядалися питання 

організації навчально-виховного процесу у 2019-2020 н.р, компетентнісний 

підхід в процесі реалізації наскрізних змістових ліній оновлених навчальних 

програм в 5-9 класах., обговорювалося питання формування в учнів мотивації до 

навчальної діяльності та саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до 

навчально-виховного процесу та шляхи вдосконалення роботи учителів, щодо 

підвищення ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій. 

На засіданнях МО також погоджувались календарні плани на навчальний рік, 

виносились питання звітів вчителів кафедри, обговорювалися результати 

курсової перепідготовки, піднімались питання  роботи вчителів з обдарованими 

дітьми. На кожному засіданні проводився огляд новинок науково - методичної  

літератури.  

     Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення 

своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної 

компетентності, організаційних здібностей. На початку навчального року кожен 



член методичного об’єднання обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих 

технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках.    

Теми , над якими працювали вчителі МО 

Маліков Л.М.        — Методика  роботи з обдарованими учнями. (Зразки 

оформлення). 

Тарасюк О.В.         — Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів. 

Виклюк Я.В.          — Використання комп’ютерної техніки при вивченні курсу     

                                     фізики. Розробка комбінованих уроків. 

Шустік Л.С.           — Використання іноваційних методів на уроках фізики та                

                                     астрономії. 

Шаповал Ю.В.       — Використання інтернету в навчальному процесі. 

Бойко О.С.              — Особистісно - орієнтовані методики при викладанні курсу  

                                    алгебри . Розвиток творчих здібностей на уроках математики. 

Загородній П.М.   — Впровадження нових комп’ютерних технологій в навчальний  

                                     процес . Метод проектів. 

Бенедь Т.В.            — Диференціація на уроках математики та інформатики.  

Тесленко Т.В.        — Компетеннтнісно орієнтовані методики викладення   

                                      математики. 

Як і кожного року в минулому навчальному році було проведено місячник 

точних наук. На протязі цього періоду вчителями МО разом з учнями 

проводилось багато цікавих , змістовних, науково-пізнавальних заходів, що 

сприяли розвитку творчого і наукового мислення . До проведення місячника 

готувались заздалегідь. Вчителями та учнями було підібрано багато цікавої 

інформації, цікавих задач, кросвордів. Все це мало хороший естетичний вигляд 

та пропонувалося для ознайомлення всіма ліцеїстами . 

   Конкурси веселих і кмітливих , брейн-ринги, наукові конференції, вечори , 

бліц-турніри підготовлені і проведені підчас місячника засвідчили значний 



інтерес учнів до предметів математичного циклу їх високу ерудицію, міцні 

знання і винахідливість.  

Непогано в цьому навчальному році проводилась робота з обдарованими 

дітьми. Крім очних і заочних ліцейних олімпіад учні брали активну участь у 

обласних олімпіадах , турнірах , конкурсах-захистах наукових робіт. Результати 

за 2019-2020 н.р. : 

Обласний турнір юних фізиків (ІІІ місце) 

Земцов Георгій,11-В 

Луцюк Вікторія, 11-В 

Долгополова Катерина, 11-В 

Давидюк Юрій, 11-В 

Фрасоля Богдан, 9-В 

Керівники – Шустік Лілія Степанівна,  

Полікарчик Вікторія Володимирівна 

 

Обласна олімпіада з математики ім. ак. М.П. Кравчука 

Романюк Андрій, 7 клас - ІІІ місце 

Керівник Бенедь Теряна Володимирівна  

 

Х Всеукраїнський турнір "Відкрита природнича демонстрація" 

ІІІ місце 

Бабич Олег, 11-В клас 

Давидюк Юрій, 11-В клас 

Земцов Георгій, 11-В клас 

Чубок Андрій, 11-Б клас 

Ковальчук Серафим, 11-Г клас 

Цісар Анна, 11-Б клас 

Керівник - Шустік Лілія Степанівна 

 

Фізика 

Родзь Богдан Тарасович (8-Б клас) - ІІІ місце,  

учитель Виклюк Ярослав Васильович 

Фрасоля Богдан Романович (9-В клас) - ІІІ місце,  

учитель Шустік Лілія Степанівна 

Корінчук Владислава Володимирівна (10-В клас) –  

ІІ місце, учитель Виклюк Ярослав Васильович 

Земцов Георгій Олексійович (11-В клас) - ІІІ місце,  

учитель Шустік Лілія Степанівна 

 



Астрономія 

Чабан Данило (9-В клас) - ІІІ місце, Бабич Олег (11-В клас) - ІІ місце,  

учитель Шустік Лілія Степанівна 

 

Математика 

Солодуха Зоряна Іванівна (11-В клас) - ІІ місце,  

учитель Бойко Оксана Сергіївна 

Корінчук Владислава Володимирівна (10-В клас) - ІІ місце,  

учитель Тесленко Тетяна Василівна 

Назарук Ліза Олександрівна (9-В клас) - ІІІ місце,  

учитель Маліков Леонід Михайлович 

 

Інформаційні технології 

Чубок Наталія Олегівна (10 клас) - ІІІ місце,  

учитель Шаповал Юрій Вячеславович 

 

Конкурс-захист наукових робіт 

 

Фрасоля Богдан Романович - І місце, секція науково-технічна творчість,  

керівники Дзіковська Юлія Миколаївна, Шустік Лілія Степанівна 
 

Земцов Георгій Олексійович - І місце,секція теоретична фізика,  

керівник Шигорін Павло Павлович, Шустік Лілія Степанівна 

 

  Крім того наші учні – активні учасники Міжнародного математичного конкурсу, 

“Кенгуру”, Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня», Всеукраїнського 

інформатичного конкурсу “Бобер” .  

 

Дистанційне навчання. 

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став 

неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього 

процесу –  вчителів, учнів та їхніх батьків. 

 

Після тимчасової розгубленості всім довелось прийняти цей виклик та швидко 

адаптуватись до нових реалій. 



 Вчителі інформатики ліцею Виклюк Я.В.,  Шаповал Ю.В., Загородній П.М. 

ознайомили колег з різноманітними засобами організації дистанційного навчання 

, а саме:  

 можливастями соціальних мереж, служби обміну миттєвими 

повідомленнями та мобільних застосунки на кшталт Viber; 

 платформою Moodle; 

 платформою Google Classroom; 

 сервісом Zoom; 

провели міні курси з розробки вчителями власних веб ресурсів на платформі 

Google Sites.  

Всі вчителі МО точних , в короткий термін створили та наповнили 

навчальним матеріалом власні веб-ресурси , посилання на які , були розміщені на 

сайті ліцею в розділі дистанційне навчання. Сайти чи блоги вчителів постійно 

оновлювалися , поповнювалися навчальними презентаціями , конспектами 

уроків, відеоматеріалами, теоретичними завданнями , тестами. 

Для проведення занять в режимі онлайн вчителі МО точних наук 

використовували програми : Skype  (Маліков Л.М.) ;   Zoom (Бойко О.С. ,Тарасюк 

О.В.,Шустік Л.С.); Google Classroom (Виклюк Я.В., Бенедь Т.В.); власні сайти та 

блоги (Шаповал Ю.В., Загородній П.М.) 

 Для зворотного зв’язку з учнями та їх оцінювання вчителі використовували 

програми  Viber,  Google Classroom; тестування на порталі «На урок». 

 В кінці другого семестру. відповідно до графіку , було проведено 

дистанційне оцінювання у вигляді контрольних робіт чи онлайн тестування. 

Результати оцінювання показали , що більшість учнів опанували навчальний 

матеріал і успішно виконали контрольні завдання. 

Дистанційне навчання під час карантину виявило і суттєві проблеми 

дистанційної освіти: 



- доступ до сучасної техніки та якісного інтернету мали не всі учні та вчителі; 

- у багатьох вчителів наявний брак цифрових навичок ; 

- відсутні навчальні ресурси, що можуть повноцінно забезпечити формування 

знань учнів із навчальним предметом . 

 

Висновки. 

     Вчителі методичного об’єднання точних наук систематично використовують 

інноваційні технології, нові форми, методи і прийоми навчання, практично 

застосовують досягнення психолого-педагогічної науки і ефективний 

педагогічний досвід. 

     Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий 

навчальний рік, результатів діагностування педагогів, результатів дистанційного 

навчання , методичне об’єднання в 2020 - 2021 навчальному році працюватиме 

над вирішенням таких завдань: 

 продовжити роботу над проблемною темою «Формування та розвиток 

життєвих компетентностей особистості при вивченні предметів фізико-

математичного напрямку»; 

 вдосконалювати якість викладання предметів природничо- математичного 

циклу шляхом ширшого впровадження ІКТ та STEM-освіти; 

 продовжити підготовку вчителів до дистанційного навчання в умовах 

карантину. 

 

 


