Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін
за 2015-2018 н.р.
     Методична проблема «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності в рамках сучасного уроку вчителів природничо-математичного циклу» у 2017/2018 н.р. є третім етапом реалізації завдань, які передбачає програма  методичної проблеми на 2015/2018 н.р.  Учителі працювали над формуванням творчого потенціалу особистості шляхом організації проектної діяльності та використання комп'ютерних технологій. 
Мета і завдання методичної комісії:
-  підвищення методичного рівня викладачів; подолання й попередження труднощів у педагогічній діяльності;
-  розробка методів диференційованого підходу та організація навчальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
-  пошук та впровадження сучасних,  перспективних методів навчання на уроках хімії, фізики, математики, біології, географії, інформатики;
-     робота над інтеграцією природничих наук, як між собою, так із спец. предметами для здійснення професійно-технічної освіти учнів.
  У своїй педагогічній та навчальній діяльності члени методичної комісії природничо-математичних циклу особливу увагу звертають на нові підходи до організації навчання та зростання інтелектуального рівня учнів, розвитку логічного мислення. На уроках математики, фізики, хімії, біології, географії, інформатики, астрономії та технології викладачі використовують ефективні методи, прийоми та організаційні форми, що орієнтовані на особистість учня, на створення максимально сприятливих умов для розвитку здібностей і реалізації інтересів та прагнень кожного учня. Викладачі будують навчальний процес, практикуючи як «традиційні», так і «новаторські» заняття. У кожного викладача свій стиль роботи, темп і ритм ведення заняття, власні методи і прийоми, певні психолого-педагогічні здобутки.
     В методичній комісії працює 6 вчителів, 5 вчителів мають вищу категорію та педагогічне звання "Старший вчитель", І вчитель ІІ-гої категорії. В процесі роботи проведено 5 засідань мк, на яких обговорено питання згідно з визначеної тематики, переглянуто і проаналізовано, підведено підсумок роботи кожного вчителя МК. У цьому навчальному році було проведено олімпіади з таких предметів як: математика, фізика, біологія, географія, хімія. Проведено предметні тижні природничих, фізико-математичних дисциплін, тиждень безпечного Інтернету та тиждень мк для вчителів. Написані директорські контрольні роботи за І семестр та навчальний рік. Вчителі мк брали активну участь у підготовці та проведенні педагогічної ради на тему: " Наш новий ліцей".
   Новий зміст та методики навчання стали першочерговим завданням для вчителів, оскільки, освітня реформа передбачає, що головною метою навчання стане оволодіння учнями певним набором компетентностей та наскрізних вмінь:  читання з розумінням, уміння висловлювати свою думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, вирішувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими.
     Протягом навчального року вчителі методичної комісії висвітлюють події на сторінках сайту, працювали над поновленням та удосконаленням розділу "Дистанційне навчання", вести власні інтернет-блоги, ділилися досвідом на сторінках фахових та Інтернет видань, разом з ліцеїстами випускали стінгазети.
  Огляд навчальних кабінетів показав, що належним чином збережена і постійно поповнюється їх навчально-методична та навчально-матеріальна база. В навчальних кабінетах є стенди з державною символікою, наочні посібники, фахові видання, систематизований роздатковий матеріал. Усі навчальні кабінети естетично оформлені, гарно озеленені. В кабінетах проводяться уроки, позакласні заняття. Кабінети оформлені згідно з вимогами. В наявності є вся документація з питань роботи кабінету, навчально-методична документація та матеріально-технічне забезпечення у відповідності з атестаційним листом. У цьому навчальному році кабінети №1, №2,  були обладнані електронними дошками та робочим місцем вчителя. Аудиторія №7 поповнилася новими компютерами. В аудиторію №4 проведений Інтернет. Тому недивно, що результати конкурсу були такими: 1-ше місце - кабінет №1, вчитель Усова А.А.,  2-ге - №2, вчитель Волик Г.П.,  3-тє - №7, вчитель Жихарєва Т.В. .
 Вчителі мк у 2017/2018 навчальному році отримали нагороди та подяки від адміністрації закладу. Усова А.А. - Почесна грамота КЗ КОР "КОЛІФКС", 2017 рік, Жихарєва Т.В. - Почесна грамота КЗ КОР "КОЛІФКС", 2017 рік, Котелянець І.І. - Подяка КЗ КОР "КОЛІФКС". Усова А.А. стала переможцем у номінації "Найкращий вчитель 2017 року", а Жихарєва Т.В. стала лауреатом у цій же номінації.
Методична скарбничка поповнилася темами матеріалами:
Семінари
- "Урок. Яким він має бути сьогодні. Вимоги до уроку?" - Усова А.А.
-"Формування життєвої компетентності учнів шляхом використання практично орієнтованих завдань на уроках фізики та астрономії" - Гетьман В.Г.
- "Творчі завдання на уроках біології як засіб формування ключових компетентностей ліцеїстів" - Волик Г.П.
- "Технологічні підходи до проектування уроку" - Скоропадська С.О.
Методичні бюлетні
- "Формування самоосвітніх компетенцій учнів." - Котелянець І.І.
- "Предметні тижні як засіб розвитку інтересів учнів." - Усова А.А.
- "Формування здоровозберігаючих компетентності учнів на уроках" - Волик Г.П.

Круглі столи
-" Як допомогти дітям захотіти вчитеся?" - Волик Г.П.
- "Культура педагогя - умова успішної професійної діяльності" - Гетьман В.Г.
  Вчителі мк працювали над такими темами, а саме: 
Усова А.А. – вчитель математики, голова мк, методична тема:
"Розвиток творчої активності учнів на уроках математики шляхом використання ІКТ".
 Застосування комп'ютерної техніки робить традиційні уроки математики яскравими, насиченими. На цих уроках кожен учень працює активно, в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес. Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання шляхом активного діалогу учня з комп'ютером, розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація), шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку), використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною й, що важливо, витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня. Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:
·	зробити навчання цікавим, з одного боку, за рахунок новизни й незвичайності такої форми роботи для учнів; (Активізація пізнавальної діяльності учнів)
·	ефективно вирішувати проблему наочності навчання; (Візуалізація навчального матеріалу)
·	індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань; (Індивідуалізація процесу навчання )
·	здійснювати моніторингові відстеження якості засвоєння учнями навчального матеріалу з метою своєчасного коригування процесу вивчення певної теми; (Здійснювати моніторингові відстеження процесу вивчення певної теми)
·	створити комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання; (Комфортні психологічні умови для учнів при відповіді на питання, самоконтроль)
·	здійснювати самостійну учбово-дослідницьку діяльність, розвиваючи тим самим у школярів творчу активність. (Розвиток творчої активності школярів)

Жихарєва Т.В. - вчитель математики, інформатики, економіки та технологій, методична тема: "Використання передових комп’ютерних технологій на уроках інформатики як  умова розвитку інформаційно-технологічної компетентності учнів".
  Формування інформаційної компетентності, перш за все, припускає формування універсальних навичок мислення і вирішення задач. До них відносяться уміння спостерігати і робити логічні висновки, використовувати різні знакові системи і абстрактні моделі, аналізувати ситуацію з різних точок зору, розуміти загальний контекст і приховане значення висловів, неухильно самостійно працювати над підвищенням своєї компетентності в цій сфері.Відмінною рисою освітніх стандартів, що розробляються сьогодні є новий підхід до формування змісту та оцінці результатів навчання на основі принципу: від «знаю і вмію» - до «знаю, вмію і вмію застосовувати на практиці». Саме такі вміння, як здатність застосовувати отримані знання на практиці, проявляти самостійність у постановці завдань та їх вирішення, брати на себе відповідальність при вирішенні виникаючих проблем - складають основу поняття «компетентність», яку Тетяна Василівна застосовує в своїй практиці.
   Вже стали традиційними проведення дня народження числа пі, тижня безпечного Інтернету, тижня методичної комісії.  Завдяки цьому вчителі Усова А.А., Жихарєва Т.В., Гетьман В.Г. поповнили життя ліцеїстів такими заходами:
- Чому вчить математика - електронна сторінка;
- Інформаційний листок з астрономії "Супермісяць";
- Психологічний тест. Цей загадковий сніг!
- Конкурс "Сила розуму";
- віртуальна екскурсія до кабінету інформатики;
- Інформаційний бюлетень "Сила води";
- Пізнавально-розважальна програма "Відзначаємо день грошей! Економіка+..."
- Телеміст "Функції життя"
Гетьман В.Г. - вчитель фізики та астрономії, методична тема:
"Використання елементів особистісно зорієнтованих та інноваційних технологій на уроках фізики, астрономії".
   Реальний світ вимагає співпраці, колективного розв’язання проблем. Навчити, як давати собі раду, як ефективно діяти в групі, є життєво необхідним. Навчання окремої особи підсилюється співпрацею. Ділитись ідеями, зрозуміло пояснювати одне одному свої погляди, вміти знайти компроміси і зробити висновки – це вже освіта. Акцент необхідно переносити на особу учня, розвиток його компетенцій. Учні є активними здобувачами знань шляхом власних пошуків, експериментів та помилок. Роль вчителя при цьому – допомогти, порадити, створити передумови для активного експериментування і пошуків. Учні, які здобувають знання і вміння активно, є більш самостійними, критичними, легше формулюють і висловлюють свою думку, охоче і відвертіше беруть участь у виступах. Всі інтерактивні методики вимагають від учителя, додаткової підготовки, ретельно продуманого кожного етапу. Але можна впевнено сказати, що затрачені зусилля виправдовуються.    Орієнтація процесу навчання на розвиток особистості, формування його компетенцій вимагають більш широкого використання активізуючих методик, інтерактивних технік у навчанні фізики.
    Сприяє розвитку інтересу до навчання, активізує пізнавальну діяльність учнів знаходження відповідей на проблемні запитання або досліди. Наприклад, після отримання спектра (тема «Дисперсія світла») пропоную учням синтезувати складові спектра. Учні самі висловлюють припущення, самі експериментують, перевіряють ці припущення. Це розвиває їх навички самостійного здобування знань.
Волик Г.П.- вчитель біології, методична тема:
"Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ при вивченні біології".
Метою роботи над методичною  проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів з використанням ІКТ при вивченні біології» є створення сприятливих умов для запровадження та розвитку інформаційно – комп’ютерних технологій. Основними завданнями програми роботи над методичною проблемою були:
·	впровадження в навчальний процес інноваційних методик і технологій;
·	трансформування наукових ідей у практику своєї діяльності.
Шляхи реалізації:
·	індивідуальна робота з науково – методичною та фаховою літературою;
·	участь в організації та проведенні педагогічних заходів.
Була учасником вебінарів, що проводилися Видавничою групою «Основа»:
«Довготривалі проекти та їх реалізація на globallab.org», «Мотивація навчання через мультимедійні ігрові вправи»,
Взяла участь у роботі щорічного освітнього саміту «Позитивні зрушення в освіті»,  була учасником креатив – центру «Простір Розвитку Особистості».
Учасник VІІ Всеукраїнській науково – практичної конференції «Педагогіка здоров’я». 
Результати роботи:
·	розширення методичного забезпечення предмету (створенні мультимедійні презентації для супроводу уроків та позакласних заходів)
з метою популяризації творчих здобутків взяла участь у конкурсі «Кращий урок з використанням інтерактивної дошки або інтерактивної панелі», стала лауреатом конкурсу » ( отримала подяку від  Міністерства освіти і науки України та Академії інноваційного розвитку освіти», запрошена в EDUCATIONAL TOURISM до Чехії); лауреат конкурсу «Оскар 2017»
·	взяла участь у написанні колективної науково - методичної  монографії  за загальною редакцією проф. Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди Ю.Д.Бойчука «Загальна теорія здоров'я і здоров'язбереження» (стаття «Методологічні основи еколого-валеологічної культури та проблеми збереження здоров'я в умовах закладу спортивного профілю»).
·	на педагогічної раді поділилася досвідом формування  інформаційно-комунікаційних компетентностей під час вивчення біології.

Використання ІКТ на уроках та позакласних заходах дозволяє формувати та розвивати в учнів компетентності: інформаційної, комунікативної, саморозвитку та самоосвіти,  активізації пізнавальної та розумової діяльності, формування інтересу до предмета.
Тиждень природничих наук
Ліцеїсти разом із вчителем побували у пізнавальній країні Кросвордії;
пройшли екологічною стежиною;
разом з ліцеїстами 31 групи для учнів І курсу провели  пізнавальну вікторину з біології «Вікно в людській організм».
Організувала зустріч ліцеїстів 41 групи з професором, завідуючою кафедрою екотрофології Білоцерківського аграрного університету Димань Т.М..
Тиждень з основ здоров'я
Для ліцеїстів ІV курсу було проведено бесіду по профілактиці вірусних захворювань;
для проведення бесід по темі «Надзвичайні ситуації» для ліцеїстів І та ІІ курсів вчителі Скоропадська С.О. та Волик Г.П. запросили інструктора Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мітокару К.І.. Він на конкретних прикладах показав алгоритм правильної поведінки під час пожежі та причини її виникнення, а також акцентував увагу слухачів зокрема на сучасних вибухових пристроях;
заключним акордом тижня була вікторина по тютюнопалінню «Цікаво про шкідливу звичку», для учнів ІІІ курсу. 
до  Міжнародного дня боротьби зі СНІДом:
випуск газет та інформаційних листівок, пам’яток «Пам’ятай! Небезпека поряд!Твоє життя залежить від твоїх обдуманих дій!»; 
на ІІІ курсі Волик Г. П. провела дискусію на тему «Він ближче, ніж ти думаєш…», де ліцеїсти говорили про своє ставлення до людей ВІЛ – позитивних, про пропаганду  толерантного ставлення до таких людей.  Ліцеїсти 31 групи після перегляду відеофільму «СНІД – не обертайтеся спиною до нього» говорили про міфи, які є в нашому суспільстві стосовно цієї хвороби.
до Міжнародного Дня птахів:
підготувала екологічний альманах «Зоокалейдоскоп», на сторінках якого розповіла  про цікавих диких та домашніх птахів,також була  випущена газета «Екологічний вісник»,   присвячена птаху року 2018 - Припутень (Columba palumbus);
для ліцеїстів І курсу учні 31 групи підготували та провели усний журнал  «Що ми знаємо про птахів»   та вікторину «Зустрічаємо птахів»;  
для 22 групи – зоокалейдоскоп «Цікаво про птахів», 
31 група – захист проекту  «Червона книга Київщини. Птахи», 
33 група  відеоогляд  інтернетних матеріалів «Смішні птахи»;
до дня здоров’я 7 квітня:
І курс - пізнавальна вікторина «Цікава анатомія», 
ІІІ курс - відеоогляд  інтернетних матеріалів «Маловідомі факти про організм людини»
до Дня скорботи  26 квітня:
ІV курс – дискусія «Зона тривоги»,  
ІІІ курс обговорення документальних фільмів «Тварини зони відчуження»,  «Вплив радіації на здоров’я людини». 

Міжнародні природничі ігри «Геліантус - 2017» та «Олімпіс - 2017»
Вже не перший рік поспіль учні нашого закладу беруть участь у природничої грі “Геліантус” та «Олімпіс». Волик Г.П. та Скоропадська С.О. є координаторами районного осередку природничих ігор  «Геліантус» та «Олімпіс». Кількість ліцеїстів - учасників з кожним роком зростає (42 ліцеїста нашого закладу, а це більше ніж 20% всіх учнів ліцею, відповідали на цікаві та складні питання конкурсу), це говорить про сталу зацікавленість природознавчою тематикою. 9 ліцеїстів отримали дипломи ІІ та ІІІ ступенів.
Моніторинг роботи показав, що у багатьох ліцеїстів  появилося позитивне ставлення до біологічних завдань творчого проблемно - пошукового характеру, вони поступово почали проявляти вищий ступінь самостійності, навчилися ставити питання і знаходити відповіді на них, активізувалася творча думка учнів.
Скоропадська С.О. - вчитель хімії та основ здоровя, методична тема:
"Шляхи формування пізнавальної активності учнів  під час викладання хімії".
       За роки роботи над цією темою, пізнавальний інтерес став рушійною силою бажання вчитися. Тому за три роки роботи над даною  темою  було вдосконалення  особистісно орієнтованого  підходу, тобто диференційованого підходу до навчання з урахуванням інтелектуального розвитку школяра, а також його підготовки з предмета, його здібностей та уподобань. Цьому сприяло проведення дискусій, планування самими учнями проектів та засідань гуртка «Юний хімік»,  проведення екскурсій та виховних  заходів.     Основною метою  роботи було сформувати в учнів стійкого інтересу до свого предмету, створення комфортних  умов для розвитку в них   критичного мислення, досвіду й інструментарію навчально-дослідницької діяльності, дати можливість творчо освоювати новий досвід. Результатом роботи стало:
-активна участь дітей у проведенні гуртка «Юний хімік»;
-зйомка відеороликів до уроків в рамках проектної діяльності;
-залучення учнів до участі у різноманітних освітніх конкурсах, зокрема  у Міжнародних «Геліантус» та «Олімпіс»;
-завершення роботи над проектами    «Тепла оселя», «Індикатори» та «Чарівний світ кристалів» та оформлення матеріалів по ним; 
-популяризація свого педагогічного досвіду у різних педагогічних виданнях.
Друковані видання:
 1.Книга «Вічний пошук» серія «Бібліотека журналу «Хімія»», Харків, ВГ «Основа», 2017;
 2. Стаття «Методологічні основи еколого-валеологічної культури та проблеми збереження здоров'я в умовах закладу спортивного профілю» (разом із Волик Г.П.) у колективній монографії за загальною редакцією проф. Ю.Д. Бойчука, видана Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С, Сковороди, Харків, 2017;
 3. Сценарій виховного заходу «Наукове відкриття вартістю в людські життя» , каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» №2 2018р.;
 4.Стаття «Реалізація програми профілактики шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя в умовах закладу спортивного профілю» (разом з Волик Г.П.) у збірнику матеріалів VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка здоров'я -2018». 
Світлана Олексіївна стала   лауреатом  конкурсу «Освітній Оскар-2017», а також:
 1. організувала та провела Міжнародний освітній конкурс «Олімпіс 2017 – Осіння сесія». Учні, що брали участь у цьому конкурсі, отримали: 2 дипломи ІІІ ступеня - Кутелія Ю.,
грамоти з 5 предметів -  Лобанов О., Климчук Н., Лазаренко Д..
 2. Була координатором Міжнародної природознавчої гри «Геліантус», в якій взяли участь  41 учнів. З такими результатами:
- дипломи ІІ ступеня – Журавель О., Щитова К.,    Дяченко К., Краєвська Є., Притуляк С..
-дипломи ІІІ ступеня -  Яшкін К., Григор А., Кулик О., Мацук А..
Грамоти :
з хімії та біології – Лазаренко Д., Кутелія Ю..
з географії – Нікольнікова А., Хутько А., Лобанов О.,Бойко В., Переверзєва В..
з фізики – Щербаков М., Степура Б., Дуденок Д., Іоняк А., Харчинська А., Опара К., Свідро В., Машковський О..
Світлана Олексіївна брала  участь у Всеукраїнському Інтернет-марафоні «Інноваційні технології  та методики освіти» та прослухала  наступні вебінари: 
·	« Міжнародна проектна діяльність»;
·	«STEM-освіта – світовий освітній тренд»;
·	«Довготривалі проекти та їх реалізація на globallab.org».
·	«Цифрове педагогічне колесо таксономії Б.Блума».
 3.Сертифікат на публікацію розробки заходу «Наукове відкриття вартістю в людські життя» в каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».
 4.Диплом  форуму педагогічних ідей «Урок» за узагальнення та популяризацію власного педагогічного досвіду у 2017-2018 навчальному році.
 5.Відзнака «Вибір редакції» каталогу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» за матеріал «Наукове відкриття вартістю в людські життя».
Котелянець І.І. -  вчитель географії та екології, методична тема:
"Екологічне та патріотичне виховання учнів  та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках географії."
 Робота над методичною темою була спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності  вчителя. У своїй роботі вчитель географії керувалась Законом України «Про освіту». Результатом екологічного виховання є сформована екологічна культура людини, що характеризується різнобічними глибокими знаннями про навколишнє середовище (природне та соціальне), наявність світоглядних ціннісних орієнтацій щодо природи, екологічний стиль мислення і відповідальне ставленням до природи та свого здоров'я, набуття умінь і досвіду вирішення екологічних проблем, безпосередньою участю у природоохоронній роботі, передбаченням можливих негативних наслідків природо перетворювальної діяльності людини. 
   Результатом національно-патріотичного виховання учнів – було формування відповідальності, дисциплінованості, свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного вчителя.
   Використання комп’ютерної техніки зробив урок привабливим і по-справжньому сучасним, відбулася індивідуалізація навчання, контроль і підбиття підсумків проходять об’єктивно і своєчасно. 
Працюючи на комп’ютері, учень отримує можливість вирішити задачу, досягти результату, спираючись на необхідну допомогу і таким чином досягти успіху. А це вже мотивація навчальної діяльності, тобто робота на перспективу!
    Отже,  що використання інформаційних технологій, електронних версій картографічних атласів, комп’ютерних навчальних програм є головною передумовою підготовки учнів, які можуть працювати в інформаційному суспільстві сьогодні і в майбутньому.  
Іриною Іванівною було підготовлено та проведено:
- козацька гра "Найкращий знавець козацьких традицій" (разом з Смоляр І.В.);
- екскурсія до дня Чорнобильської трагедії (разом з Смоляр І.В.);
- Міжнародна природнича гра "Геліантус";
- екскурсія в парк "Олександрія", екологічна стежка;
- виготовлення розгорток "Цікаве про материки";
- проведення тренінгових занять з ліцеїстами ІУ курсу.
   Методична робота комісії природничо-математичних дисциплін у 2018/2019  буде  здійснюватися  згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативними документами в галузі освіти. Основними завданнями будуть:
·	організаційно-методичне забезпечення Програми розвитку освіти закладу та програми МОН України «Нова школа «Простір освітніх можливостей»;
·	удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання ліцеїстів;
·	розвиток педагогічної та професійної майстерності пвчителів, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного росту і вдосконалення;
·	інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки;
·	організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, науково-методичній роботі, впровадженні результатів наукових досягнень, передового досвіду, інноваційних педагогічних технологій тощо.
 
 Пропозиції до річного плану 2018/2019 навчальний рік
від вчителів МК природничо-математичнх дисциплін
1. Моніторинг та оцінювання учнів засобами ікт - Жихарєва Т.В., тренінг.
2. Методика створення інтерактивних онлайнових вправ - Жихарєва Т.В., тренінг.
3. Професійне здоров'я педагога, як ресурс професійно-особистісного розвитку - Волик Г.П., семінар.
4. Найбільш типові помилки в роботі вчителів і шляхи їх подолання
5. Інтернет в освіті: стан, проблеми, перспективи.

МОНІТОРИНГ навчальної діяльності ліцеїстів з предметів природничо-математичних дисциплін
Всього ліцеїстів на 25.05.18 року - 1553
Високий рівень - 218
Достатній рівень - 673
% високого і достатнього рівнів - 57%
% високого,  достатнього  і середнього рівнів - 98%
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