
Звіт 
про роботу МК 

природничо – математичного 
циклу  

За 2018 – 2019 навчальний рік 

Голова МК -  Венту О.В 



Склад методичної комісії 

• Номофілова Л.І. – викладач 
інформатики і математики, 
спеціаліст вищої категорії, 
викладач - методист 

• Венту О.В. – викладач біології, 
хімії, географії, спеціаліст вищої 
категорії, викладач - методист 

• Сухорукова Л.К. – викладач 
фізики і астрономії, спеціаліст 
другої категорії 



Методичні проблеми викладачів 

Номофілова Л.І.  
Підвищення професійної  
компетентності викладача шляхом  
використання можливостей  
сервісів Web 2.0 

Венту О.В.   
Підвищення ефективності навчання на основі 
професійної спрямованості уроків 

 Сухорукова Л.К.  
Розвиток  пізнавальних і творчих здібностей на 
уроках фізики та астрономії. 

 



Методичні розробки Венту О.В. 

Біологія  
• Картки – завдання до уроку «Обмін речовин». 
• Урок «Віруси». 
• Урок «Мутації та їхні властивості» 
• Урок «Контрольна робота «Закономірності мінливості.»  

Хімія 
• Карбонові кислоти. 
•  Діагностичні контрольні. 
• Контрольні роботи з теми «Оксигеновмісні сполуки», 
• Альдегіди. 
• Посібник для І курсу. 

  Географiя 
• Урок «Китай» 
• Океанiя 
 

 



Методичні розробки 
Сухорукова Л.К. 

• Урок фізики «Рух тіла під дією  

де кількох сил» 

• Урок фізики «Сила Ампера. Сила 
Лоренца»  

 



17.01.19 – 31.01.19      
Декада  

природничо – математичних дисциплін 

 

 

№ Назва та тематика заходу Дата,час  Відповідальні 

1 Відкриття тижня: оформлення інформаційного холу 

Виставка «Математики стартують» 
21.01 Номофілова Л.І. 

Сухорукова Л.К. 

Венту О.В. 

2 Виховна година «Кодекс здоров’я», група 1 -18 22.01, о 800 Венту О.В. 

3 Виставка найкращих творчих робіт учнів 

  

Цікава відеотека «Математика навколо» 

22.01 

Хол 2 етажа 

На перервах, 

каб.№31  

Сухорукова Л.К. 

Венту О.В. 

Номофілова Л.І. 

  
4   

Лекція для груп 2-18, 5-18 «Таємниці життя» 

  

Чемпіонат ліцею з ребусознавства для учнів І і ІІ курсів 

  

«Магія хімії» - чарівник - алхімік демонструє цікаві хімічні досліди  

23.01 

Каб.№5,800 

  

Каб.№31 

3 перерва 

  

Хол 2 етаж 

1,2 перерви 

. 

Венту О.В 
  

Номофілова Л.І 

  

  

Венту О.В. 

  
5 «Цікава фізика» - відео демонстрація дослідів та явищ 

  

«Інтелектуальний марафон», група 5-18 

24.01 

Інформ хол  

6 урок, каб 31 

Сухорукова Л.К. 

   
Номофілова Л.І. 



17.01.19 – 31.01.19      
Декада  

природничо – математичних дисциплін 

 

 

6 Вікторина для учнів і курсу «Фізики – вперед!» 

  

  

Конференція – захист проекту для учнів ІІ курсу 

«Гармонія взаємовідносин «людина – рослина» 

25.01 

за розкладом 

  

6, 7 уроки,  

16 каб 

Сухорукова Л.К. 

  
  

Венту О.В. 

7   

Урок математики «Вчитися граючись», гр. 1 -18,  

  

Урочисте нагородження учасників Всеукраїнської гри 

«Геліантус – 2018» 

28.01 

2 урок, каб №28 

  

Каб.№5 

Номофілова Л.І. 

  

  

  

Венту О.В 
8 Урок хімії «Органічні карбонові кислоти», 

 гр.5 -18 

  

Урок «Вчитися – граючись» , гр. 5 -18 

29.01 

2 ур, каб №5 

  

4 ур., каб 28 

Венту О.В. 

  

  

Номофілова Л.І 
9 Виховна година «Здоровий спосіб життя», 

 гр.1-17 

урок «Вчитися – граючись», гр. 2-18 

30.01, 0 урок 

  

3 урок, каб 28 

Зозуля А.В. - психолог 

Номофілова Л.І 

10   

Інтелектуальний батл МІФ, для гр..1-18, 2- 18 

  

Закриття декади, нагородження переможців 

31.01 

Каб 31, 4 урок 

  

  

Номофілова Л.І 

Сухорукова Л.К. 

Венту О.В 



Фестиваль творчості учнів 

                      Малюнки, ребуси, плакати, постери та інші 
види творчості учнів ліцею з математики, 
фізики, хімії та біології.  



Відкриті заходи Венту О.В. 

Научно – практична конференція  

«Гармонія і взаємовідносин «Людина - 
рослина»  

  



Відкриті заходи Венту О.В. 

Відкритий урок хімії  «Карбонові кислоти»  

Урок - дослідження 



Відкриті заходи Венту О.В. 

Алхімічна лабораторія на перервах 



Відкриті заходи Венту О.В. 

Виховна година у групі 1-18 

 «Кодекс здоров'я» 



Відкриті заходи Венту О.В. 

Виставка творчих робіт учнів 



Відкриті заходи Венту О.В. 

Лекція для 1 курсу «Таємниці  життя» 



Взаємовідвідування уроків  
 

Венту О.В. 

•  Урок матеріалознавства 

         «Монетні метали» 

• Урок гірничої електротехніки  

• Узагальнюючий урок математики 

• Сухорукова Л.К. 

• Урок хімії «Карбонові кислоти» 

• Узагальнюючий урок математики 

 



Поширення педагогічного досвіду 
Венту О.В. 

1 місце в Методичному обласному фестивалі 

«Професійна освіта Дніпрпетровщини» у номінації 

«інтегровані проекти» 



Поширення педагогічного досвіду 
Венту О.В. 

Публiкацii на сайтi «Всеосвiта» 



Поширення педагогічного досвіду 
Венту О.В. 

• Блог викладача 
https://himichk.blogspot.com/  

• Створений авторський  

 «Методичний посібник для 
учнів ПТНЗ гірничого профілю» 

 затверджений НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області 

(протокол №10 від 20.12.2018 року, 
та рекомедований для використання 

у ПТНЗ) 

https://himichk.blogspot.com/
https://himichk.blogspot.com/


Підвищення психолого – педагогічного 
та методичного  рівня 

14.05.19 
 майстер клас  «COACH» – нові 

підходи до навчання»  (у НМЦ ПТО ) 



Наші досягнення 

• 3 місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 
екології, Кияшко М., Трофимов Т., проект  

«Гармонія взаємовідносин «людина – рослина» 

 Керівник проекту – Венту О.В.   

Наші досягнення 



Наші досягнення 

Прийняли участь  Всеукраїнська гра «ГЕЛіАНТУС»,  

 Координатор  – Венту О.В.   

Наші досягнення 



Особистi досягнення 



Особистi досягнення 



Участь у заходах НМЦ ПТО 

Венту О.В. 
• 25.01.19. – виступ на вебiнарi 

«Пiдвищення якостi пiдготовки 
учнiв щляхом впровадження 
продуктивних технологiй» 

• 12.03.19. – виступ на семiнарi  
«Iнтегрованi уроки: з досвiду 
роботи» 

 

 



Участь у заходах НМЦ ПТО 

Сухорукова Л.К. 

Семінар 11.10.19 «СТЕМ - освіта» 

Вебінар 14.10.19 – «Підвищення ефективності 
уроків фізики» 

Учень групи 2 – 17, Трофімов Трохим приймав 
участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

«Фізики» 



Поповнення матеріальної бази кабінетів 

Придбаний стенд у  

кабінет біології 

Придбаний  
магнітний тренажер з хімії   























Наші перспективи  

• Підвищення ефективності навчання,  
використовуючи  передові педагогічні технології,  
підвищуючи власний психолого  - педагогічний та  
методичний рівень   
• Приділяти особливу увагу обдарованим учням 
• Приймати активну участь у заходах НМЦ ПТО, 
а також Всеукраїнських і міжнародних олімпіадах і 
проектах. 
• Продовжувати активно поширювати  
власний педагогічний досвід 
 
  

 



Бажаємо успіхів 
 в майбутньому навчальному році 


