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План   роботи 
методиста з природничих наук 

 та  основ економіки 
 Ревацької Л.В. 

 на 2012-2013  навчальний рік 
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План роботи на 2012-2013 н. р. 
 Зміст роботи Дата Форма 

узагальнення 

Відповідальний 
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Планування курсової 

перепідготовки, участі педагогів 

міста у семінарах 

Протягом року Наказ 

Пелішенко 

Г.Ф.,  

Ревацька Л.В 

Планування курсової 

перепідготовки та семінарів 

педагогічних працівників при 

ВОІПОПП 

Протягом року Наказ 

Пелішенко 

Г.Ф.,  

 Ревацька Л.В 

Аналіз виконання планів з курсової 

перепідготовки, організація 

курсової підготовки педагогічних 

кадрів  

на 2012 – 2013 н.р. 

Протягом року Наказ 

Пелішенко 

Г.Ф.,   

Ревацька Л.В 

Заходи, проведені учителями ЗНЗ 

для слухачів курсової 

перепідготовки ВОІПОПП: 

 географія та економіка 

 географія та історія 

 біологія, екологія, хімія 

 біологія, екологія, географія 

 хімія 

 біологія та екологія 

 хімія та природознавство 

 географія 

 

 

 

 

03.09 -21.09.12 

03.09 -21.09.12 

17.09–05.10.12 

01.10-19.10.12 

15.10-26.10.12 

12.11-23.11.12 

26.11-14.12.12 

10.12-21.12.12 

Аналітичні 

матеріали, 

відкриті 

уроки, огляд 

кабінетів 

 

 

 

НВК №6 

 

ЗШ №32 

НВК №1 

ЗШ №31 

ЗШ №15 

НВК №7 

ЗШ №25 
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Обласний семінар методистів 

ММК: 

Навчально-методичне забезпечення 

та особливості організації вивчення  

біології, географії, екології, 

природознавства та хімії у 2012-13 

навчальному році 

21.08.12 Методичні 

рекомендації 

ВОІПОПП 

Опаренюк Г. А., 

Степанова Л.В., 

Уманська Т.В. 

Обласний семінар методистів 

ММК: 

Навчально-методичне забезпечення 

та особливості організації вивчення  

біології, географії, екології, 

природознавства та хімії у 2012-13 

навчальному році 

06.09.12 Методичні 

рекомендації 

ВОІПОПП 

Мацієнко І.М. 

Секційні заняття  учителів  

природничого циклу та економіки 

«Організація роботи та навчально – 

методичне,  дидактичне 

забезпечення викладання курсів 

природничих дисциплін та 

економіки в закладах системи 

загальної середньої освіти в 2012 – 

2013 н. р.» 

22.08.12 Бюлетені 

фахової 

інформації, 

виступ 

Москальчук Н.І 

Ревацька Л.В. 

 



Засідання творчої групи вчителів 

природничих дисциплін 

«Моніторингові завдання для 

вимірювання стандартів  якості 

освіти учнів з природничих 

дисциплін та економіки шляхом 

впровадження елементів тестології»  

протягом року 

згідно з 

планом роботи 

Протоколи Ревацька Л.В. 

Засідання Школи молодого 

вчителя 

 вчителів природничих дисциплін  

протягом року 

згідно з 

планом роботи 

Протоколи 

Ревацька Л.В. 

Індивідуальні консультації з 

учителями природничих дисциплін 

протягом року 

згідно з 

планом роботи 

Візитаційний 

журнал 

Ревацька Л.В. 

Інструктивно-методична нарада 
із новопризначеними вчителями, 

робота в програмі «Стажер» 

09.2012 

ММК 

Інформаційні 

матеріали 

ЗШ №13 

Ревацька Л.В. 

Інструктивно-методичні наради  
з членами журі міських олімпіад з 

географії, біології, хімії, економіки, 

екології 

11.2012 Протоколи 

Ревацька Л.В. 

Відкриті уроки:    

1. географія: Січень 2013 Аналіз уроку Янчук Т.В., 

НВК №23 

07.11.12 Василець Н.П. 

НВК №6 

2. біологія Лютий  2013 Острадчук О.А. 

НВК №1 

16.10.12 Полєшко Т.А. 

НВК №30 

3. хімія Березень 2013 Д’яченко Г.В. 

НВК №29 

20.12.12 Руцька О.В. 

НВК №30 

4. природознавство 02.10.12 Любчак І.О. 

ЗШ №12 

5. економіка 22.11.12 Нікітова Н.П. 

ЗШ №13 

Навчальні заняття з обдарованою 

молоддю 

   

1. географія Січень – 

лютий 2013 р. 

План заняття, 

інформаційні 

матеріали 

Білан Л.С. 

НВК №7  

2. біологія Стецюк Л.І 

ЗШ №35  

3. екологія Уманець О.О. 

ЗШ №15  

4. економіка Болюх О.О. 

ВТЛ  

5. хімія Рєзнік О.Т. 

ФМГ №17  



Семінар (для учителів природничо 

– математичного циклу): 

«Використання ІКТ на уроках 

природничо – математичного 

циклу» 

 

08.11.12 р., 

14.00 

 

Інформаційні 

матеріали 

Осядла М.І., 

Кацал Л.А.  

ЗШ №25 

Майстер – клас (для учителів 

географії усіх кваліфікаційних 

категорій) 

«Бліц – турніри з географії»  

 

22.10.12 

14.00 

 

Інформаційні 

матеріали 

Савчук Л.М. 

НВК №1 

Майстер – клас (для учителів 

біології (кваліфікаційна категорія: 

спеціаліст, І, ІІ)) 

«Побудова структурних схем на 

уроках біології з використанням 

мультимедійних засобів навчання»  

 

Лютий 2013 

14.00 

 

Інформаційні 

матеріали 

Церковний І.Л., 

ЗШ №20 

Фестиваль переможців 

Для голів ШМО природничих 

дисциплін   

 

30.10.12 р. 

10.30 

Інформаційні 

матеріали 

Прокопчук А.Г. 

Батюк Л.Є. 

НВК № 7 

Семінар - практикум 

Для учителів економіки усіх 

кваліфікаційних категорій 

«Використання ІКТ у роботі з 

обдарованими дітьми»  

 

13.12.12 р., 

14.00 

 

Інформаційні 

матеріали 

Бортник Н.М., 

Когут Т.П.  

НВК №6  

 

Науково – теоретичний семінар 

Для учителів біології усіх 

кваліфікаційних категорій 

«Творчість як прояв обдарованості 

дитини у навчанні з біології» 

 

29.11.12 р., 

13.00 

 

Інформаційні 

матеріали 

Черній М.В, 

Тісовська Л.М. 

ЗШ № 4 

Методична панорама (для 

керівників ШМО природничих 

дисциплін) 

«Ефективне використання 

традиційних та нетрадиційних 

засобів навчання на уроках 

природничих дисциплін» 

 

17.10.12 р., 

14.00 

 

Інформаційні 

матеріали 

Космина А.С., 

ЗШ №21 

Педагогічна майстерня  (для голів 

ШМО) 

«Як зробити урок ефективним?» 

 

24.09.2012р, 

13.30 

 

Інформаційні 

матеріали 

Троценко Т.Д.  
Д’яченко Г.В.  

НВК №29 

Педагогічна майстерня  (для 

учителів природознавства) 

«Поєднання елементів 

мнемотехніки з традиційною 

методикою викладання 

природознавства» 

 

__.03.2013р, 

13.30 

 

Інформаційні 

матеріали 

Слушний О.М. 

ЗШ №20 



Педагогічний консиліум  

Для учителів природничих 

дисциплін та економіки усіх 

кваліфікаційних категорій 

«Освітньо – виховний процес у 

контексті формування 

компетентісного підходу до 

навчання та оцінювання досягнень 

учнів » 

 

20.11.12 р., 

14.00 

 

Інформаційні 

матеріали,  

методичні 

рекомендації 

Ревацька Л,В., 

Соловйова І.М., 

Мельник О.П. 

ЗШ №22 

 

Громадський огляд педагогічних 

надбань 

Для голів ШМО природничих 

дисциплін 

«Портфоліо як самопрезентація 

рівня професіоналізму вчителя» 

 

Січень 2013 р. Інформаційні 

матеріали та 

методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В. 

Мазарчук А.В. 

Слушний О.М. 

Семінари - практикуми для 

молодих вчителів 

  

   

1.  «Планування – основа наукової 

організації праці вчителя» 

 

 

18.09.12 р., 

15.00 

 

Інформаційні 

матеріали,  

методичні 

рекомендації 

Ковальчук Л.А. 

Чудак Н.П. 

ЗШ №13 

2.  «Особливості роботи зі здібними 

та обдарованими дітьми» 

 

13.11.12 р., 

15.00 

 

Інформаційні 

матеріали,  

методичні 

рекомендації 

Ковальчук Л.А. 

Чудак Н.П. 

ЗШ №13 

3.  «Позакласна робота вчителя 

природничих дисциплін та 

економіки» 

 

16.01.13р., 

15.00 

Інформаційні 

матеріали,  

методичні 

рекомендації 

Ковальчук Л.А. 

Чудак Н.П. 

ЗШ №13 

4.  «Краєзнавча робота на уроках та 

в позакласний час» 

 

13.03.13 р., 

15.00 

Інформаційні 

матеріали,  

методичні 

рекомендації 

Ковальчук Л.А. 

Чудак Н.П. 

ЗШ №13 

Інструктивно-методична нарада 
«Про атестацію педагогічних 

працівників у 2012 – 2013 н. р.» 

 

10.2012 р. 

 

Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В., 

ММК 

Інструктивно-методична нарада 
«Про підготовку учнів до ЗНО у 

2012 – 2013 н. р.» 

 

03.2013 р. 

 

Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В., 

ММК 

Інструктивно-методична нарада 
«Про підготовку та проведення 

ДПА учнів 9, 11 класів 

 у 2012 – 2013 н. р.» 

 

 

04.2013 р. 

 

Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В., 

ММК 
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Розпочати вивчення ППД: 

Шубович Світлани Павлівни 

Тема самоосвіти: «Формування 

основних компетентностей учнів на 

уроках географії» 

 

 

протягом року 

ЗШ І-ІІІ ст. №8 

ВМР 

Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В 

Шубович С.П. 

Розпочати вивчення ППД: 

Пасічник Людмили Василівни 

Тема самоосвіти: «Використання 

елементів особистісно 

орієнтованого навчання на уроках 

біології» 

 

 

протягом року 

ЗШ І-ІІІ ст. 

№33 ВМР 

Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В 

Пасічник Л.В. 

Узагальнити ППД вчителів міста: 

Уманець Ольги Олександрівни 

Тема самоосвіти: « Екологічний 

аспект сучасного уроку географії та 

біології» 

 

 

протягом року 

ЗШ І-ІІІ ст. 

№15 ВМР 

Узагальнення 

матеріалів 

Ревацька Л.В. 

Узагальнити ППД вчителів міста: 

Проскурні Марини Іванівни 

Тема самоосвіти: « Естетичне 

виховання на уроках хімії» 

 

 

протягом року 

ЗШ І - ІІІст.  

№26 ВМР 

Узагальнення 

матеріалів 

Ревацька Л.В 

Сприяти розповсюдженню ППД 

вчителів міста: 

Болюх Олени Олександрівни 

Тема самоосвіти: « Застосування 

матеріалів ІОС для роботи на уроці 

та домашньої роботи учнів» 

 

 

 

протягом року 

ВТЛ 

Виступ на 

МО, 

методичні 

посібники, 

інформаційні 

матеріали, 

відкриті 

уроки 

Ревацька Л.В . 

 

Сприяти розповсюдженню ППД 

вчителів міста: 

Княгиницької Ольги Дмитрівни 

Тема самоосвіти: « Актуалізація 

пізнавальної діяльності учнів на 

уроках хімії із застосуванням 

опорних конспектів» 

 

протягом року 

НВК №7 

Виступ на 

МО, 

методичні 

посібники, 

інформаційні 

матеріали, 

відкриті 

уроки 

Ревацька Л.В . 

 

Обговорення та затвердження 

перспективного педагогічного 

досвіду вчителів міста 

 

05.2013 Протокол 

Москальчук 

Н.І.  

Ревацька Л.В 
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Надання методичної допомоги 

вчителям природничих дисциплін в 

ході атестаційної експертизи 

навчальних закладів: 

ЗШ І-ІІІ ст. №3 ВМР 

НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія №6 

ВМР 

ФМГ №17 ВМР 

НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – гуманітарно-

естетичний колегіум №29 ВМР 

Згідно плану 

атестації 

Методичні 

рекомендації 

 

 

 

 

Ревацька Л.В . 

Перевірка стану викладання 

природничих дисциплін 

в рамках атестаційної експертизи 

навчальних закладів: 

ЗШ І-ІІІ ст. №3 ВМР 

НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – гімназія №6 

ВМР 

ФМГ №17 ВМР 

НВК: ЗШ І-ІІІ ст. – гум.-ест. 

колегіум №29 ВМР 

Згідно плану 

атестації 
Довідки 

 

 

 

 

Ревацька Л.В . 

Вивчити стан забезпечення 

навчальних кабінетів хімії, біології 

та географії  навчальних закладів 

комп'ютерною, мультимедійною 

технікою, програмно-педагогічними 

засобами навчання, обладнанням, 

що необхідно для реалізації 

практичної частини навчальних 

програм з хімії , біології та географії. 

Жовтень 2012 

р. 
Довідка  

 

 

 

Ревацька Л.В. 

Голови ММО 

Інструктивна нарада з вчителями 

природничих  дисциплін та 

економіки, які атестуються комісією 

ДО ВМР в 2012 – 2013 н. р. 

10.2012 
Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В . 

Відвідування уроків вчителів, які 

атестуються ДО ВМР в 2012 – 2013 

н. р. 

10.2012-

03.2013 

Уроки, 

виховні 

заходи, 

документація 

 

Ревацька Л.В . 

Вивчення, узагальнення та 

впровадження в практику роботи  

досягнень вчителів, які атестуються 

ДО ВМР 

 в 2012 – 2013 н. р. 

протягом року 
Атестаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В . 

Загальноосвітні 

заклади 

Вивчення  методичних матеріалів 

вчителів, що атестуються на 

присвоєння вищої кваліфікаційної 

категорії. 

02-03.2013 
Методичні 

матеріали 

 

Ревацька Л.В . 

Вивчення  методичних матеріалів, 

вчителів, що претендують на  

присвоєння  звання «старший 

вчитель» 

02-03.2013 
Методичні 

матеріали 

 

Ревацька Л.В . 

Вивчення  методичних матеріалів, 

вчителів, що претендують на  

присвоєння  звання «вчитель - 

методист» 

02-03.2013 
Методичні 

матеріали 

 

Ревацька Л.В . 



Підготовка рецензій на методичні 

матеріали подані вчителями, що 

претендують на присвоєння 

педагогічного звання «Вчитель-

методист» 

Січень 2013 Рецензії 

 

 

Ревацька Л.В . 

Оформлення подання до ВОІПОПП 

методичних матеріалів вчителів, що 

претендують на присвоєння 

педагогічного звання «Вчитель-

методист» 

Січень 2013 Подання 

 

 

Ревацька Л.В . 
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Серпнева конференція 

департаменту освіти Вінницької 

міської ради 

30.08.2012 

ЗШ І-ІІІ ст. №4 

ВМР 

Матеріали до 

виступу 

Москальчук 

Н.І., 

Ревацька Л.В . 

Посвята у молоді педагоги 

Згідно плану 

заходів 
Списки для 

ШМУ 

Москальчук 

Н.І., 

Ревацька Л.В . 

Атестація та огляд кабінетів 

природничих дисциплін 

09, 10, 2012 

Наказ ДО 

Москальчук 

Н.І., 

Ревацька Л.В. 

Підготовка та проведення 

Конкурсу учнівської молоді 

«Турбота молоді тобі, Україно!» 

жовтень 2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В. 

Організація та підготовка 

команди міста до участі у Турнірі 

юних хіміків та географів 

11.2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В. 

Підготовка та проведення 

 ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з 

економіки 

11.2012-

01.2013 
Протоколи 

Ревацька Л.В . 

Підготовка та проведення 

 ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з 

географії 

11.2012-

01.2013 
Протоколи 

Ревацька Л.В . 

Підготовка та проведення 

 ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з 

біології 

11.2012-

01.2013 
Протоколи 

Ревацька Л.В . 

Підготовка та проведення 

 ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з 

хімії 

11.2012-

01.2013 
Протоколи 

Ревацька Л.В . 

Підготовка та проведення 

 ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з 

екології 

11.2012-

01.2013 
Протоколи 

Ревацька Л.В . 

Підготовка команди ЗНЗ міста 

 до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з економіки  

12.2012-

02.2013 

Методичні 

рекомендації, 

заявки, звіти 

Ревацька Л.В . 

Підготовка команди ЗНЗ міста 

 до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з географії 

12.2012-

02.2013 

Методичні 

рекомендації, 

заявки, звіти 

Ревацька Л.В . 

Підготовка команди ЗНЗ міста 

 до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з біології  

12.2012-

02.2013 

Методичні 

рекомендації, 

заявки, звіти 

Ревацька Л.В . 

Підготовка команди ЗНЗ міста 

 до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з хімії 

12.2012-

02.2013 

Методичні 

рекомендації, 

заявки, звіти 

Ревацька Л.В . 



Підготовка команди ЗНЗ міста 

 до участі у ІІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з екології 

12.2012-

01.2013 

Методичні 

рекомендації, 

заявки, звіти 

Ревацька Л.В . 

Підготовка та проведення 

в ЗНЗ міста 

Міжнародного учнівського 

конкурсу юних природолюбів 

«Колосок – 2013» 

11.2012 

Організаційні 

та 

координаційні 

заходи 

Ревацька Л.В . 

Конкурс  

«Кращий навчально-методичний 

посібник – 2013» 

у рамках акції «Ярмарок фахових 

сподівань» 

загальноміського проекту  

«Ім’я в освіті міста» 

04.2013 Протоколи  

Ревацька Л.В . 

Міський конкурс молодих 

педагогів  
«Надія – 2013» 

04.2013 Протоколи 

Ревацька Л.В . 

Міський етап Всеукраїнської 

військово-патріотичної 

спортивної гри 
 «Зірниця – 2013» 

04.2013 

Протоколи 

журі, 

завдання 

історичного 

туру 

Ревацька Л.В . 

Підготовка та проведення 

в ЗНЗ міста 

Міжнародного учнівського 

конкурсу юних природолюбів 

«Смішний колосок – 2013» 

04.2013 р. 

Організаційні 

та 

координаційні 

заходи 

Ревацька Л.В . 

День Європи 05.2013 

Участь у 

організації і 

проведення 

Ревацька Л.В . 

Міський бал медалістів 05.2013 

Участь у 

організації і 

проведення 

Ревацька Л.В . 

Відвідування свята Останнього 

дзвоника 
05.2013 Виступ 

Ревацька Л.В . 

Свято відкриття пришкільних 

таборів 
з денним перебуванням дітей при 

навчальних закладах міста 

06.2013 Виступ Ревацька Л.В . 
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Удосконалення умов роботи 

методиста: покращення науково – 

методичного забезпечення, 

поновлення змісту тематичних 

папок, програмове забезпечення 

тощо 

протягом року 
Папки, 

програми 
Ревацька Л.В 

Робота по створенню банку наочних 

дидактичних розробок для 

полегшення викладання 

природничих  дисциплін 

(презентації, публікації, відео 

матеріали) 

протягом року Банк даних 
Ревацька Л.В 

Керівники МО 

Удосконалення плану роботи на 

2012 – 2013 навчальний рік 
08.2012 План 

Ревацька Л.В  



Планування роботи міського 

методичного об’єднання вчителів 

природничих дисциплін  на 2012 – 

2013 навчальний рік 

08.2012 

План роботи 

ММО на 2012 

– 2013 н.р. 

Ревацька Л.В  

Корекція плану роботи школи 

молодого вчителя 

 на 2012 – 2013 н. р. 

08.2012 План роботи. 
Ревацька Л.В 

Чудак Н.П. 

Планування роботи міського 

методичного об’єднання вчителів 

економіки на 2012 – 2013 

навчальний рік 

08.2012 

План роботи 

ММО на 2012 

– 2013 н.р. 

Ревацька Л.В  

Експрес бюлетень фахової 

інформації  

08.2012, 

01.2013 

Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В  

Підготовка інформації до 

методичного вісника «Перспектива» 

(І, ІІ частина) 

08.2012, 

01.2013 

Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В  

Основний перелік підручників та 

посібників, рекомендованих 

Міністерства освіти, науки, молоді і 

спорту України 

08.2012 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В  

Вимоги щодо ведення ділової 

документації 
08.2012 

Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В  

Підготовка матеріалів до 

інформаційно-методичного вісника 

«Джерело» 

09.2012, 

12.2012, 

03.2013 

06.2013 

Уроки 

вчителів 

міста, статті 

методиста 

Ревацька Л.В  

Підготовка матеріалів для 

розміщення на офіційному сайті 

ММК 

протягом року 
Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В  

Організація та планування роботи 

творчих груп вчителів  
09.2012 

План роботи 

творчої групи 

Ревацька Л.В 

Члени творчої 

групи 

Інформаційно-аналітична довідка 

про забезпечення навчальних 

закладів вчителями економіки у 

2012 – 2013 н. р. 

09.2012 
Аналітична 

довідка 

Ревацька Л.В  

Інформаційно-аналітична довідка 

про забезпечення навчальних 

закладів вчителями екології 2012 – 

2013 н. р. 

09.2012 
Аналітична 

довідка 

Ревацька Л.В  

Узагальнення інформації про 

атестацію робочих місць 

педагогічних працівників 

09.2012 
Електронний 

банк даних 

Ревацька Л.В  

Оновлення інформаційної бази 

даних щодо профілів навчання в 

закладах освіти міста з 

природничих дисциплін та 

економіки 

09.2012 
Електронна 

база даних 

Ревацька Л.В  

Підготовка електронних матеріалів 

до уроків з природничих дисциплін 

та економіки за курс загальної 

середньої школи 

протягом року 

Розміщення в 

електронній 

мережі 

Ревацька Л.В 

Вчителі  



Складання списків вчителів, що 

атестуються комісією ДО ВМР у 

2012 – 2013 н.р. 

10.2012 
Аналітичний 

звіт 

Ревацька Л.В  

Про проведення Всеукраїнських 

олімпіад у 2012 – 2013 н.р. 
11.2012 

Методичний  

лист 

Ревацька Л.В  

Про організацію, проведення та 

підсумки ІІ етапу учнівської 

олімпіади з географії у 2012 – 2013 

н.р. 

12.2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В  

Про організацію, проведення  та 

підсумки ІІ етапу учнівської 

олімпіади з економіки у 2012 – 2013 

н.р. 

12.2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В  

Про організацію, проведення та 

підсумки ІІ етапу учнівської 

олімпіади з біології у 2012 – 2013 

н.р. 

12.2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В  

Про організацію, проведення та 

підсумки ІІ етапу учнівської 

олімпіади з хімії у 2012 – 2013 н.р. 

12.2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В  

Про організацію, проведення та 

підсумки ІІ етапу учнівської 

олімпіади з екології у 2012 – 2013 

н.р. 

12.2012 

Накази 

департаменту 

освіти 

Ревацька Л.В  

Звіт про проведену методичну 

роботу за період з серпня по 

грудень 2012 року 

12.2012 
Аналітичний 

звіт 

 

Ревацька Л.В  

 

Оформлення атестаційних 

матеріалів та методичних 

посібників вчителів, що 

атестуються комісією ДО ВМР у 

2012 – 2013 н.р. 

12.2012 
Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В  

Про участь команди м. Вінниці у ІІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з природничих дисциплін 

01.2013 
Аналітичний 

звіт 

Ревацька Л.В  

Інформаційні матеріали до каталогу 

«Ярмарок фахових сподівань» 
03.2013 Каталог 

Ревацька Л.В  

Підготовка збірної команди до ІІІ-

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

географії 

01-03.2013 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В 

керівники МО 

Підготовка збірної команди до ІІІ-

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

біології 

01-03.2013 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В 

керівники МО 

Підготовка збірної команди до ІІІ-

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

екології 

01-03.2013 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В 

керівники МО 



 

Підготовка збірної команди до ІІІ-

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

хімії 

01-03.2013 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В 

керівники МО 

Підготовка збірної команди до ІІІ-

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з 

економіки 

01-03.2013 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В 

керівники МО 

Експертна оцінка методичних 

розробок учителів до конкурсу 

«Ярмарок фахових сподівань» 

04.2013 Протокол 

Ревацька Л.В 

Експертна 

група 

Участь міських команд у ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з природничих дисциплін та 

економіки 

04.2013 
Аналітичні 

матеріали 

Ревацька Л.В  

Підготовка та проведення 

державної підсумкової атестації в 9, 

11 класах 

04.2013 
Методичні 

рекомендації 

Ревацька Л.В  

Перевірка стану підготовки та 

проведення ДПА в навчальних 

закладах міста 

05.2013 Довідка 

Ревацька Л.В  

Перевірка стану підготовки до 

роботи пришкільних таборів з 

денним перебуванням дітей при 

навчальних закладах міста 

06.2013 Довідка 

Ревацька Л.В  

Звіт про проведену роботу за період 

з січня по червень 2013 року  
06.2013 Звіт 

Ревацька Л.В  

Звіт про методичну роботу з за 2012 

– 2013 н. р. 
06.2013 

Інформаційні 

матеріали 

Ревацька Л.В  

Планування роботи кабінету 

природничих дисциплін та 

економіки  на 2013 – 2014 н. р. 

06.2013 

Річний план 

роботи на 

2013 – 2014 н. 

р. 

Ревацька Л.В  


