
 

Підготував: голова ПМК Задворний Б. І. 



У  2018–2019 н.р всі вчителі ПМК оздоровчо-естетичних 
дисциплін працювали над реалізацією основної 
проблемної теми ліцею «Саморозвиток, самореалізація 
та самоактуалізація особистості вчителя й учня в умовах 
компетентнісно зорієнтованої освіти» 

У складі ПМК – 13 учителів, 2 медпрацівника, 2 
бібліотекаря та секретар ліцею. 

У 2018-2019 н.р. вчителі обслуговуючої праці Валінкевич Л. 
В., фізкультури Борисюк В. П., психолог Колесник А.А. 
проходять чергову атестацію на підтвердження вищої 
кваліфікаційної категорії та звання «Методист». 

За І семестр педагоги Валінкевич Л. В., Борисюк В. П., 
Колесник А.А. пройшли курси підвищення кваліфікації 
при Житомирському ОІППО.  

У 2018-2019 н.р. всі члени кафедри оздоровчо-естетичних 
дисциплін працювали над виконанням річного плану 
роботи  школи та плану роботи кафедри. Заплановані 
заходи за рік виконано. Вчителі брали активну участь  в 
шкільних та міських заходах .  

 



Наше кредо: “Вміння знаходити обдарованих 
та здібних дітей – талант, вміння їх 
вирощувати – мистецтво. Але найважливішим 
є любов до дитини!” 

Наш девіз: “Працювати так, щоб навчання 
приносило учням радість, успіх і задоволення”. 

Проблемна тема: «Підвищення рівня 
самоосвіти вчителя як умова саморозвитку та 
самореалізації учня» 

 



Всеукраїнський конкурс дитячого 
читання «Книгоманія» 



Конкурс «Юні казкарі» 



Афганістан – мій біль, моя 
пекуча рана 



Крути: трагедія і подвиг 



Майстер-клас практичного 
психолога 



Психолого-педагогічний семінар 
«Гендерна освіта та гендерна 
рівність учасників освітнього 

процесу» 

 



«Урок-Майстер» 



Круглий стіл для класних 
керівників «Профілактика 

булінгу в учнівському 
середовищі» 

 



До Дня Збройних сил України 



Всеукраїнський день бібліотек 



Тиждень цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності 



Захарова С.І.: вокальний конкурс «Сонячне коло» 
(І та ІІ місце); «Музичний олімп» (ІІ місце). 

 Василенко Н.В.: міський конкурс « Сонячне коло»  
(ІІ місце). 

Задворний Б.І.: міська олімпіада (ІІІ місце). 

Гордєєв П. М.: «Джура» (V місце). 

Бобрик Л.О.: «Олімпійське лелеченя» (І та ІІІ 
місце).  

Ціпух А. Л.: «Козацький гарт» (I місце).  

Саган В.П.: «Кубок міського голови» (IV місце). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовні завдання ПМК вчителів 
оздоровчо-естетичних дисциплін 

на 2019-2020 н. р. 
1. Розвиток творчого потенціалу вчителів на уроці, підвищення фахової 

майстерності через курси підвищення кваліфікації, постійно діючі семінари, 
творчі лабораторії, групи, круглі столи, педагогічні читання. 

2. Розвиток учнів до предмету з використанням різних форм і методів, 
прийомів навчання, виховання у них свідомого прагнення для навчання. 

3. Розвиток творчих здібностей учнів через факультативні заняття, олімпіади, 
конкурси, МАН.. 

4. Вироблення вмінь застосовувати набуті знання на практиці. 

5. Розвивати навички самоосвіти, бажання і спроможність навчатися. 

6. Організувати роботу з учнями, які мають початковий рівень досягнень. 

7. Активізувати роботу вчителів з узагальнення власного досвіду, 
представлення авторських робіт на  педагогічних виставках, надання 
матеріалів до друку у фахових виданнях, у своїй роботі використовувати 
інтернет ресурси. 


