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НАКАЗ 

11.12.2017                                                                                                                №  
 
Про підсумки проведення 
місячника математики 
та фізики 

 
Відповідно до річного плану роботи закладу, з метою розвитку творчості учнів, 

узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду проведено тематичний 
предметний місячник математики та фізики з 06.11 по 30.11.2017 р. 

Робота педагогів була спрямована на: 
- сприяння розвитку інтересу учнів до предмету; 
- формування наукового світогляду, розширення й поглиблення знань, умінь і 

навичок ліцеїстів; 
- забезпечення належних умов для виявлення і розвитку творчої активності учнів. 
Учителі математики та фізики мали можливість удосконалити науково-методичний 

рівень, професійну майстерність, збагатити власний досвід. 
Упродовж предметного тижня математики було проведено такі заходи:  
―  математичні розваги (учитель - Демець Т.Ю.); 
― інтерактивний урок-гра за книгою Жуль Верна «20 тисяч льє під  водою»  
(учитель - Клочко І.Я.); 
― пробне ЗНО з планіметрії для учнів 11 класів (учитель - Кметюк С.В.); 
― відкритий урок з алгебри «Аукціон знань» (учитель - Кушнір С.І.); 
― фізична вікторина (учитель - Чупахіна О.В.); 
― відкритий урок «Фізика атмосфери» (учитель - Штельмах І.В.); 
― захист наукових проектів «Теплові машини» (учитель - Штельмах І.В., Смішко 

Л.Г.); 
― відкритий урок «Штучні супутники Землі» (учитель - Ковбасюк І.О.); 
― відкритий урок «Світлові явища» (учитель - Томчук О.В.). 
Члени методичного об’єднання математики і фізики узяли участь у  ХХ 

Всеукраїнському турнірі юних математиків імені Професора Ядренка. Команда закладу (учні 
групи ФМН-4) виборола  диплом ІІ ступеня, та у  особистій першості Михайлюк Павло – 
диплом І ступеня; математичний квест для команд ХХ Всеукраїнського турніру юних 
математиків ім. Професора Ядренка; участь у чвертьфіналі ХХХІІ Міжнародного чемпіонату 
з розв’язування логічних математичних задач. 

Участь команди закладу у ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 
(25 призових місць) та у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики (26 призових місць). 

Під час проведення місячника вчителі Ковбасюк І.О., Демець Т.Ю. та Томчук О.В. 
доцільно застосовували ІКТ. Серед форм і методів роботи переважали: 

- співпраця в малих групах на уроках та під час змагань; 
- практична робота на уроках. 



На підставі викладеного вище 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити подяку за якісну підготовку й проведення предметного місячника голові 
методичного об’єднання вчителів математики та фізики Кметюк С.В.  
2. Відзначити креативність, високу якість та ефективність проведених заходів учителями: 
Штельмах І.В., Томчук О.В., Демець Т.Ю., Ковбасюка І.О.  
3. Майстру виробничого навчання Яковенко І.В  продовжувати висвітлювати проведення 
заходів на сайті ліцею. 
4. Заступникові директора з навчально-виховної роботи Полєшку Р.А. продовжити контроль 
за підготовкою й проведенням предметних місячників. 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Полєшка Р.А. 

 
 
Директор ліцею                                                                            С.К. Пастух 
   
 Р. Полєшко  
 
 
3 наказом ознайомлені: 
Демець Т.Ю. 
Кметюк С.В. 
Ковбасюк І.О. 
Томчук О.В. 
Штельмах І.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


