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Селятинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

 

План роботи методичного 

об’єднання вчителів 

природничо-математичного 

циклу на 

2020-2021 навчальний рік 

 

 
Голова методичного 

                                       об’єднання В. Я. Костиль 
 



 

Селятинський ЗЗСО І-ІІІ cm. імені 

О. Зайця у 

2020 /2021 навчальному році працює 

над науково-методичною 

проблемою: 

«Впровадження інноваційних 

технологій, спрямованих на 

розвиток творчих 

компетентностей 

особистості, як універсальний 

творчий ресурс освіти 21 

століття» 

 



 
 

Науково-методична проблема,  
над якою працює методичне 

об'єднання вчителів природничо-
математичного циклу: 

 

 

    Підвищення  рівня навчальних досягнень 

учнів з    природничих та математичних 

дисциплін шляхом  впровадження в 

практику роботи інноваційних технологій, 

формування творчих та життєвих 

компетентностей особистості». 



Інформація про членів методичного об'єднання вчителів  

природничо-математичного циклу 

Прізвище, ім’ я,  

    по-батькові 
Посада Спеціальність за 

дипломом 

Стаж Курси, 

рік 

Атестаці

я, рік 

 

 

 

Категорія, педзвання 

Білоус А. І. Вчитель Вчитель біології і хімії 

 

 

52р.      2015р.        2015р. 

 

 

 

Вища “Старший вчитель 

 

вчитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слюсарек Є.Д. Вчитель Вчитель математики 43р. 2017р.        2019р. Вища “Старший вчитель» 

Політанська О. І. Вчитель Вчитель математики, 

магістр. 

8р. 2017р. 2018р

. 

 

Спеціаліст ІІ категорії 

Штефура О.П. Вчитель Вчитель фізики 

іматематики. 

28р. 2015р.        2016р. Вища «Старший вчитель» 

 Процюк Л.І. Вчитель Вчитель географії. 

 

 

6р. 2016      спеціаліст 

Костиль В.Я. Вчитель Хімія. Хімік. Викладач. 38р. 2015р.       2019р. Вища «Старший 

вчительвчительввчитель

» 

 

 

 

 

 

 

Політанський  А. 

О.А. 

Вчитель Вчитель математики. -  

 

 Спеціаліст   

 

категорії 
Гайдеєв С. Г. Вчитель Вчитель фізики     25  2018 Вища 

Кравченко В. А. Вчитель Екологія      6 2014 2020 Спеціаліст І категорії 

Костиль М. Ю. вчитель Математика      

Воронський Б. Ю. вчитель інформатика     

 



                    Теми, над якими поглиблено працюють вчителі 

ШМО природничо-математичного циклу 
Прізвище, ім’я, по-

батькові 

Тема Форма звіту 

Політанська  Оксана 

Іванівна 

Розвиток критичного мислення з використанням ІКТ Педагогічні читання, круглий стіл, 

відкриті уроки. 

Білоус А. І. Формування життєвих компетентностей на уроках біології Відкриті уроки та виховні заходи 

Процюк Лілія Іванівна Екологічне виховання школярів на уроках географії Відкриті уроки 

Костиль Віра Якимівна Вдосконалення особистісно-орієнтованого навчання в процесі 

вивчення хімії, формування життєвих компетентностей учнів на 

уроках  хімії. 

Робота з різними підручниками, 

різнорівневі завдання самостійних та 

контрольних робіт, відкриті уроки. 

Штефура Олександр 

Петрович 

Розвиток мислення учнів на уроках фізики Відкриті уроки, доповіді. 

Слюсарек Євдокія 

Дмитрівна 

Наступність, доступність, науковість і прикладна спрямованість Відкриті уроки, доповідь, розробка 

завдань для активізації розумової 

діяльності учнів. 

Політанський А. О. Розвиток критичного мислення Відкриті уроки та виховні заходи 

Гайдеїв С. Г.    

Кравченко В. А. Методика розв’язування розрахункових задач з хімії Відкриті уроки та виховні заходи 

Костиль М. Ю.   

Воронський Б. Ю.   



        Методична картка вчителя 
Прізвище, ім'я, по-батькові : Білоус Анелія Іванівна 
Число, місяць, рік народження : 2 листопада 1947 року 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу : вища, Б-І№795374, ЧНУ, 

26.06.1977року. 

Спеціальність за дипломом: Біолог.  

Педстаж :52років. 

З якого часу працює в даній школі  з 1976року. 

Який предмет викладає  : Біологія. 

В яких класах, кількість годин : 6-11 класи, 12 годин. 

Класне керівництво  
Кабінет: біологічний. 

Інше навантаження 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення):20012рік.  

 

Остання атестація (рік): 2015рік  

 

Категорія : вища, «Старший вчитель» 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) : «Відмінник освіти 

України», Грамота районного відділу освіти. 

 

Тема, над якою працює: «Застосування передових інноваційних технологій в процесі 

викладання біології».  

 

Відкритий урок , час, клас: Відкритий виховний захід, час, клас 

 

Домашня адреса, телефон : Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

2-33-37.  

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий : КР № 374123, 14 жовтня 1998 року 

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 

 

 
 
 

 



Методична картка вчителя 
Прізвище, ім'я, по-батькові : Костиль Віра Якимівна 
Число, місяць, рік народження : 25 жовтня 1959 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу: вища, ЖВ – І №091424; 14 

травня 1982 року; ЧНУ.  

Спеціальність за дипломом: «Хімія».  

Педстаж : 38 р. 

З якого часу працює в даній школі  з :1982 року. 

Який предмет викладає : хімія,  основи здоров’я.  

В яких класах, кількість годин 5-11 класи, 12,5  годин. 

Класне керівництво :   

 

Кабінет: хімічний. 

 

Інше навантаження: керівник ШМО вчителів природничо-математичного циклу. 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення) : 2008рік, №2108; 2015р.2019р. 

Остання атестація (рік): 2015рік.  

 

Категорія : вища.  

 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) : 1996 рік, «Відмінник 

освіти України»; 2000рік, «Старший вчитель»; 2003рік, Диплом лауреата премії 

імені Юрія Федьковича; 2003, 2004, 2009 роки, Грамота районного відділу освіти; 

1997, 2004, 2005, 2010роки, Грамоти обласного управління освіти; 2010рік, 

Грамота ОІППО; 2011рік, Грамота облдержадміністрації. 

 

Тема, над якою працює : «Вдосконалення особистісно-орієнтованого навчання в процесі 

вивчення хімії, формування життєвих компетентностей учнів на уроках хімії». 

 

Відкритий урок , час, клас:  

Відкритий виховний захід, час, клас:  

Домашня адреса, телефон:  Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

0975823388 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий: КР № 027523, 04.03. 1996 року   

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 

                              



                    Методична картка вчителя 

 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Штефура Олександр Петрович. 

Число, місяць, рік народження : 19 жовтня1968 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу : вища, УВ №886856, 1992 рік, 

Івано-Франківський педагогічний інститут імені В. Стефаника. 

 

Спеціальність за дипломом : Вчитель фізики та математики. 

Педстаж : 28 років. 

З якого часу працює в даній школі  з : 2000 року. 

Який предмет викладає  : Фізика, астрономія 

В яких класах, кількість годин : 8-11 – фізика-10,5год.; 11- астрономія-0,5 год. 

Директор школи 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення): директорів ЗНЗ та вчителів 

фізики, №2578 від 20.11 2015 року. 

Остання атестація (рік) : 2016рік. 

Категорія : вища, «Старший вчитель». 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) :Грамота обласної 

ради, 2017рік. 

 

Тема, над якою працює: Розвиток мислення учнів на уроках фізики.  

 

 

Відкритий урок , час, клас:  

Відкритий виховний захід, час, клас 

 

 

Домашня адреса, телефон:  :  Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

2-33-12. 

 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий: : КР № 081480,  

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 
 

 

                            

 



                                

                      
Методична картка вчителя 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Слюсарек Євдокія Дмитрівна.. 

Число, місяць, рік народження : 07.03.1955 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу: Б-І  №755588, 27.06.1977року, 

Кам’янець - Подільський державний педагогічний інститут імені В. П. Затонського. 

Спеціальність за дипломом: Математика, кваліфікація вчителя математики та 

звання вчителя середньої школи. 

Педстаж: 43 роки.  

З якого часу працює в даній школі  з: 01.09.1996 року.  

Який предмет викладає  : математика 

В яких класах, кількість годин : математика – 8,9,11 класи – 19,5 год.  

Класне керівництво :11  клас. 
Кабінет: математичний. 

Інше навантаження:  

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення): 2017 рік 

Остання атестація (рік): 2015 рік.  

Категорія : вища, «Старший вчитель» 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо)  

Тема, над якою працює : Наступність, доступність, науковість і прикладна 

спрямованість. 

 

Відкритий урок , час, клас:  

 

Відкритий виховний захід, час, клас 

 

 

Домашня адреса, телефон: :  Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

2-34-82.  

 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий :  КР № КР 080720, 25.07.1996року, 

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 
 

 
 



                Методична картка вчителя 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Кравченко Володимир Андрійович. 

Число, місяць, рік народження : 19.03 1990 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу : вища, ЧНУ, 30.06.2011р., 

РН№41044162 

Спеціальність за дипломом: « Екологія та охорона навколишнього середовища" 

Педстаж :6 рік. 

З якого часу працює в даній школі  з :2011 року. 

Який предмет викладає: екологія, основи здоровя   

В яких класах, кількість годин : 5,6,8, 9,11 класи. 

Класне керівництво :-- 9 клас 

Кабінет: -- 

Інше навантаження:, член профкомітету, секретар тендерної комісії. 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення): --  

Остання атестація (рік): --  

Категорія : -- 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) : -- 

 

Тема, над якою працює: Моделювання, прогнозування стану навколишнього середовища.  

 

 

Відкритий урок , час, клас: 

 

 

Відкритий виховний захід, час, клас: 

 

 

Домашня адреса, телефон  :   Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

2 – 33 61, 0987558771. 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий: КР 904027,   

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 
 

 
 

 



Методична картка вчителя 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Мизак Наталія Володимирівна. 

Число, місяць, рік народження: 31.05. 1989 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу : РН № 41037860, 30 червня2011 

року, ЧНУ. 

 

Спеціальність за дипломом: « Математика», кваліфікація магістр математики, 

викладач. 

Педстаж: 2 роки. 

З якого часу працює в даній школі  з: 2011 року.  

Який предмет викладає:  математика.   

 

В яких класах, кількість годин : 5,6, 7 класи, 12 годин. 

 

Класне керівництво 6 клас. 
Кабінет: 

Інше навантаження:  

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення):  

 

Остання атестація (рік):  

Категорія : 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо):  

Тема, над якою працює : 

Відкритий урок , час, клас: 

 

Відкритий виховний захід, час, клас: 

 

Домашня адреса, телефон: м. Хоростків , вул. Незалежності 64/1. 

 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий : НЮ 059096, 14.06.2005року, 

Гусятинським РВ УМВС України в Тернопільській області. 
 

 
          
 



            Методична картка вчителя 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Процюк Лілія Іванівна. 

Число, місяць, рік народження :11.01.1988 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу : РН №36831176, 30.06.2009 року,  

ЧНУ. 

 

Спеціальність за дипломом: «Географія» , кваліфікація географа, викладача 

географії. 

Педстаж: 6роки  

З якого часу працює в даній школі  з: 2011 року.  

Який предмет викладає : географія, природознавство,  екологія 

В яких класах, кількість годин: Географія – 9,5годин, 6-11 класи; природознавство - 

2 години, 5клас; екологія – 5,6,8, 11 класи – 3,5 год. 

Класне керівництво :  8 клас 

Кабінет: біологічний 

Інше навантаження: Гурток «Цікава географія». 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення): вчителів географії, 

природознавства, економіки, листопад-грудень 2016 року,  

Остання атестація (рік):  

 

Категорія:  Спеціаліст ІІ категорії 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) : 

Тема, над якою працює: Екологічне виховання школярів на уроках географії.  

 

 

Відкритий урок , час, клас: 

Відкритий виховний захід, час, клас: 

 

Домашня адреса, телефон : Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

0969595244 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий : КР 913104, 11.10.2006 року,  

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 
 

 
                   
 



               Методична картка вчителя 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Перепічка Світлана Леонідівна. 

Число, місяць, рік народження: 09.10.1980 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу  

 

Спеціальність за дипломом:   Викладач географії 

Педстаж: 15 років 

З якого часу працює в даній школі:  з 2006 

Який предмет викладає:   географія, природознавство, економіка. 

 

В яких класах, кількість годин : природознавство – 5.6кл. 3год.; географія – 6-10кл. -

9год.; економіка – 1год. 

 

Класне керівництво: 5 клас  
Кабінет 

Інше навантаження:. 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення) 2013рік, 

 

Остання атестація (рік) 2009 рік, 

 

Категорія спеціаліст ІІ категорії 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо)  

 

Тема, над якою працює  «Використання інтерактивних технологій на уроках географії2 

 

 

Відкритий урок , час, клас, грудень, «Основні форми рельєфу» 

 

 

Відкритий виховний захід, час, клас 

 

 

Домашня адреса, телефон  Селятин, Путильського району, Чернівецької області, 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий  

                                     

                                        



                                      
Методична картка вчителя

 

Прізвище, ім'я, по-батькові :     Політанська Оксана Іванівна 

Число, місяць, рік народження : 05.02.1990 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу: РН №43443296, 

              05.06.2012 року, ЧНУ. 

Спеціальність за дипломом:  Вчитель математики, магістр 

Педстаж :  8 років 

З якого часу працює в даній школі  з 2013року 

Який предмет викладає : математика,  

В яких класах, кількість годин 10 клас - математика – 5год. 

Класне керівництво : 10 клас 

Кабінет:фізичний 

Інше навантаження: Педагог- організатор 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення) : вчителів інформатик, 2017р. 

 

Остання атестація (рік) : 2018рік 

 

Категорія : спеціаліст ІІ категорії 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо)  

 

Тема, над якою працює : Розвиток критичного мислення 

Відкритий урок , час, клас 

 

Відкритий виховний захід, час, клас 

 

Домашня адреса, телефон: Селятин, Путильського району, Чернівецької області.   

                                         Метеорологічна, 11. 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий : КТ 160436, Путильським РСУДМС, 

10.10.2015 року 

 

 
 

 

                               

                      

 



      
Методична картка вчителя

 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Рубан  Тетяна Михайлівна 

Число, місяць, рік народження : 31.01.1985 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу:РН №25626108, 26.06.2004, 

Педагогічний коледж ЧНУ; РН №36831094, 30.06.2009 ,ЧНУ 

 

Спеціальність за дипломом: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична 

культура»; «Біологія» 

Педстаж: 10 років 

З якого часу працює в даній школі  з: 2004року 

Який предмет викладає : Фізична культура, біологія (з 2014 року) 

В яких класах, кількість годин : 6-11кл.(Фізичне виховання), 7 клас біологія. 

 

Класне керівництво : 
Кабінет: Спортзал 

Інше навантаження: 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення) :2013, №1896 

 

Остання атестація (рік): 2013/2014  

 

Категорія : «Спеціаліст ІІ категорії» 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо):  

 

Тема, над якою працює: «Формування правильних знань, умінь та навичок з біологіїв» 

 

Відкритий урок , час, клас: 

 

Відкритий виховний захід, час, клас: 

 

Домашня адреса, телефон: Усть Путила, Путильського району, Чернівецької 

області.   

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий : КР №950920, 11.12.2007, Путильським 

РВ УМВС України в Чернівецькій області. 

 

 

                                 



                    Методична картка вчителя 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Костиль Марія Юріївна 

Число, місяць, рік народження : 28.08.1983року 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу: РН №27388554, 27.06.2005 року, 

ЧНУ імені Ю. Федьковича  

Спеціальність за дипломом: Викладач математики  

Педстаж: 19 років  

З якого часу працює в даній школі  з : 01.09.2014року 

Який предмет викладає : Математика 

В яких класах, кількість годин : 5,6 класи, 9 годин 

Класне керівництво  
Кабінет 

Інше навантаження: Заступник директора з навчальної роботи. 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення) : заступників директорів та 

вчителів математики, 2015, №3004 

 

Остання атестація (рік):2015 рік 

 

Категорія : Спеціаліст вищої категорії 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) : 2009рік відділу 

освіти, 2010 рік управління освіти 

 

Тема, над якою працює: Інноваційні технології навчання як основа і засіб формування 

ключових компетентностей учнів на уроках математики. 

 

Відкритий урок , час, клас 

 

Відкритий виховний захід, час, клас 

 

Домашня адреса, телефон: Селятин,  Шепітська 12а, Путильського району, 

Чернівецької області.   

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий: КР №881943, 17.12.2005 року, 

Путильським РВ УМВС України в Чернівецькій області  

 

 



 

                             
Методична картка вчителя

 

Прізвище, ім'я, по-батькові : Бурлака Олена Танасіївна 

Число, місяць, рік народження: 29.05.1983 року. 

Освіта: № диплома, коли виданий, назва навчального закладу: вища, «бакалавр»,  

  РН №34459003, 30.06.2008 року. 

 

Спеціальність за дипломом:  «Біолог, бакалавр» 

Педстаж: 1рік 

З якого часу працює в даній школі  з:  07.09.2017 року 

Який предмет викладає : Біологія 

В яких класах, кількість годин : 6-11 класи, 11,5 годин 

 

Класне керівництво : 
Кабінет: біологічний 

Інше навантаження: 

 

Остання курсова перепідготовка (рік, № посвідчення) : 

 

Остання атестація (рік): 

 

Категорія : 

Заохочення (рік, грамота, значок, медаль, орден, звання тощо) : 

 

Тема, над якою працює: 

 

Відкритий урок , час, клас: 

 

Відкритий виховний захід, час, клас: 

 

Домашня адреса, телефон: Селятин, вул.. Прикордонна 8а, Путильського району, 

Чернівецької області.   

 

 

Паспорт: серія, номер, коли і ким виданий: КТ 165420, 21.12.2015 року Путильським 

РС УДМС. 

  



 

Протокол засідання ШМО вчителів природничо-математичного 

циклу №___     від ____________2020__року 

 

           Присутні ________ членів ШМО 

 

          Порядок денний: __________________________________________ 

        ___________________________________________________________ 

        ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________               

       ____________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________ 

 

    Виступили: _________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________ 

 

      Ухвалили:  _________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

 

   Керівник ШМО природничо-математичного циклу:____/Костиль В.  Я./ 

  

  Секретар ШМО природничо-математичного циклу:_____/Процюк Л. І./ 



 

Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів 

природничо-математичного циклу за 2019/2020 н. р. 

     Шкільне методичне об’єднання вчителів природничо-

математичного     циклу працювало над проблемою: «Підвищення  

рівня навчальних досягнень учнів з природничих та математичних 

дисциплін шляхом впровадження в практику роботи інноваційних 

технологій, формування творчих та життєвих 

компетентностей особистості». 

      ШМО вчителів природничо - математичного циклу налічує 8  

членів. На протязі навчального року заплановано 5 засідань ШМО.  

План роботи за 2019/20 н. р. виконано частково.  

      Систематично проводилися засідання, в яких вчителі брали 

активну участь. Формування життєвих компетентностей учнів – 

вимога сьогодення. За цією тематикою жовтні проведено тиждень 

географії та хімії, члени методичного об’єднання відвідали та 

обговорили відкритий урок з географії  у 8 класі «Міжнародна 

система відліку часу» (вчитель: Процюк Л.І.), хімії в 7 класі « 

Практична робота «Очищення кухонної солі» (вчитель: Костиль В. 

Я.), урок – змагання «Останній герой» у 9 класі (вчитель: Процюк 

Л.І.), виховний захід «Посвята в хіміки» 7 і 11 класи (вчитель: 

Костиль В. Я.). Вчителі ШМО працювали над розробкою завдань 

до предметних олімпіад, підготовкою учнів до них; залученням 

учнів до Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів «Геліантус», 



«Олімпус», «Колосок».  

         В січні  на засіданні ШМО було підведено підсумки ІІ етапу 

Всеукраїнських предметних олімпіад та участь учнів в 

різноманітних конкурсах. Відбувся круглий стіл «Обмін досвідом 

підготовки дітей – переможців конкурсів  та олімпіад», підведені 

підсумки участі дітей у ІІ етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад.     В березні виникли  проблеми в роботі через 

запровадження карантину.  Питання роботи зі здібними учнями на 

уроках та в позаурочний час проведено онлайн.  Вчителі, члени 

ШМО природничо-математичного циклу, плідно працювали 

дистанційно в умовах карантину.  

   Не  проведені тижні математики та біології.   

   В травні відбулося онлайн - засідання ШМО за підсумками 

роботи в 2019/2020 навчальному році.  

  На протязі року вчителі постійно обмінювалися досвідом, своїми 

напрацюваннями.   

         Керівник ШМО :         /Костиль В. Я. / 


