
Звіт 

керівника ПМК вчителів-філологів  

про роботу кафедри  

за 2019-2020 н.р. 

 

Проблемна тема ПМК вчителів-філологів «Удосконалення освітнього 

процесу шляхом диференціації навчання, впровадження інноваційних 

технологій, ОЗОНу». 

У складі ПМК – 10 учителів: 8 учителів української мови та літератури та 2 

вчителі зарубіжної літератури та російської мови. 

Якісний склад:  

- учителів вищої кваліфікаційної категорії – 6 ( Калюжникова А.В., Лопатюк  

О.В., Іщук Н.М., Трехлєбова Л.В., Шульгіна Н.М.) в тому числі: 

-  «Старший учитель» - 2  ( Калюжникова А.В., Шульгіна Н.М.). 

-  учителів ІІ кваліфікаційної категорії -  2 (Матвійчук Л.П., Кульбаба Ю.С., 

Ігнатюк А.Б.,  Липська О.М., Пугач Л.В.). 

  

У 2019-2020 н.р. вчитель української мови та літератури Трехлєбова Л.В. 

пройшла чергову атестацію на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та 

вчитель української мови та літератури Липська ОМ. пройшла чергову атестацію 

на встановлення ІІ кваліфікаційної категорії. 

 

Уся робота ПМК була спланована і проведена таким чином, щоб допомогти 

вчителю-словеснику ефективно реалізувати свої вміння, удосконалювати свою 

педагогічну майстерність, ділитися власним досвідом та впроваджувати у своїй 

роботі передовий педагогічний досвід та нові тенденції у викладанні предмету. 

 

За І семестр  

Калюжникова А.В.,, Іщук Н.М., Липська О.М., Кульбаба Ю.С., Матвійчук 

Л.П.. брали участь у IX Всеукраїнському фестивалі педагогічних ідей «Мій 

особистісно зорієнтований урок» у м. Червонограді Львівської області (10-12 

жовтня 2019 р.) 

Калюжникова А.В.,, Іщук Н.М., Липська О.М., Кульбаба Ю.С.,Кондрахіна 

А.Б., Трехлєбова Л.В., Лопатюк О.В., Шульгіна Н.М. брали участь 

             у  науково-практичному семінарі «Новий український правопис: 

причини змін, коментарі щодо нововведення» Ліцей №. 1  (19 листопад  2019). 

 

Подавали матеріали на виставку ППД вчителі  

Трехлєбова Л.В. методичний посібник «Реалізація особистісно зорієнтованого 

підходу на уроках української мови та літератури», 

Липська О.М. методичний посібник «Пишемо словникові диктанти». 

 

Протягом І семестру члени ПМК були активними учасниками шкільних 

активностей:  

Кульбаба Ю.С. виступала на педагогічній раді 09.10 2019 з питанням «STEV – 

освіта. Теоретичні аспекти»; 

Липська О.М. виступала на педагогічній раді у січні 2020 з питанням 

«Впровадження ОЗОНу в педагогічній діяльності». 

 



Членами журі при перевірці олімпіадних та конкурсних робіт ІІ туру були: 

Калюжникова А.В. (Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, 

Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, конкурсу-захисту  

МАН), Лопатюк О.В. та Іщук Н.М. (Міжнародного мовно-літературний конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка), Трехлєбова Л.В. 

(Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика, ), Шульгіна Н.М. 

(Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури). 

 

Липська О.М.  є координатором Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник». 

 

Трехлєбова Л.В. – керівник творчої групи «Словесність. Нові державні 

стандарти». 

 

У рамках Фестивалю педагогічної творчості у І семестрі відкриті провели  

 Матвійчук Л.П. у 6-Б класі урок зарубіжної літератури «М.В.Гоголь «Ніч 

перед Різдвом». Народні звичаї та традиції у творі», 

Трехлєбова Л.В. в 11-Б класі урок української літератури «Література рідного 

краю. Олена Волинська «Алея тисячі зірок»». 

 

Приділяють належну увагу словесники розвитку творчих здібностей учнів, бо 

вважають, що у кожній дитині природою закладено певний творчий потенціал. А 

свідченням цього є досягнення наших вихованців: 

- у міському етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури: 

ІІ місце Ігнатюк Ольга, 8-А клас (вч. Калюжникова А.В.); 

І  місце  Гонгальська Ілона, 9-А клас (вч. Шульгіна Н.М.) 

ІІ місце Гопанчук Ольга, 10-А клас (вч. Шульгіна Н.М.); 

ІІІ місце Андрощук Марія, 11-Б клас (вч. Калюжникова А.В.). 

 

- у міському етапі Міжнародного конкурсу ім.П.Яцика: 

ІІ місце Карпінська Оксана, 7-Б клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІІ місце Лясоцька Вероніка, 6-А клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІ місце Гонгальська Ілона, 9-А клас (вч. Іщук Н.М.).  

 

- у міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка: 

ІІІ місце Карпінська Оксана, 7-Б клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІ місце Лопатюк Вікторія, 5-А клас (вч Лопатюк О.В.). 

 

За І семестр педагогами-філологами у рамках Дня української писемності 

та мови було проведено тиждень української мови та літератури згідно 

складеному плану. 

 

Щоб підвищити інтерес учнів до літератури члени ПМК беруть участь у 

різноманітних міських заходах, так вч. Шульгіна Н.М. підготувала групу учнів до 

міського літературного свята «Творчість Бредбері». 

 

 



 

 

Для підвищення рівня знань учнів з української мови вчителі всіляко сприяли 

тому, щоб учні мали можливість брати участь в он-лайн олімпіадах та 

різноманітних конкурсах на сайті «Всеосвіта» і «На Урок»:  

Липська О.М. 5 кл. – 9 учасників, з них Козачук А. та Ничипорук Н.  – 

Диплом           ІІ ступеня; 

                          6 кл. – 15 учасників, з них Весельська Л. та Куц А. – Диплом                    

ІІ ступеня.  

Кульбаба Ю.С.     6 кл. – 8 учасників, з них Перишина А. – Диплом ІІ 

ступеня, Шнайдер М. – Диплом ІІ ступеня; 

                                   8 кл. – 5 учасників, які мають Сертифікати учасника он-

лайн олімпіади з української мови та літератури. 

 Матвійчук Л.П.     8 кл. – 42 учасники, з них Грибан Є, Колесник Б., Осипчук 

К. – Дипломи І ступеня; Матвійчук К., Гороницький В., Пелевіна Є. – Дипломи ІІ 

ступеня; Жабко В., Десятка, Пелевіна А. – Дипломи ІІІ ступеня. 

       

  

За ІІ семестр педагогами-філологами у рамках «Фестивалю педагогічної 

творчості» було проведено 2 відкриті уроки: 

 - Шульгіна Н.М. – урок зарубіжної літератури «Гуманізм письменника в 

зображенні трагічної долі маленької людини ( за повістю М.Гоголя «Шинель»)»,    

9 клас; 

- Липська О.М. – урок української мови  "Повторення відомостей з синтаксису та 

пунктуації. Словосполучення та речення. Подорож до країни Синтаксису та 

Пунктуації», 5-Г клас;                                                                                     

 

На початку ІІ семестру у рамках «Атестаційної майстерності» вчителі, які 

атестувалися, Трехлєбова Л.В. та Липська О.М., представили свої презентації-

портфоліо. 

 

Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО пройшли 

Шульгіна Н.М., Трехлєбова Л.В., Липська О.М., Лопатюк О.В., Калюжникова А.В. 

 

         Кульбаба Ю.С. з 04.02-08.02.2020 пройшла навчання з метою підвищення 

методичного та практичного рівнів професійної компетентності, засвоєння 

програми курсу «STEM-школа – 2020» за дистанційною формою навчання, 

складання підсумкового оцінювання (95%; сертифікат №995 (15 академічних 

годин). 

 

Учителі української мови та літератури Калюжникова А.В., Іщук Н.М., 

Липська О.М., Кульбаба Ю.С., Матвійчук Л.П., Лопатюк О.В. підготували виступи 

на методичній нараді, яка була проведена у вигляді круглого столу « Вивчаємо. 

Аналізуємо. Ділимося» про ОЗОНу. 

 

 У 2019-2020 н.р. 

     вчитель української мови та літератури Трехлєбова Л.В. пройшла чергову 

атестацію на відповідність раніше прсвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії»,  



      вчитель української мови та літератури Липська О.М. пройшла чергову 

атестацію на присвоєння  кваліфікаційної категорії   «спеціаліст ІІ категорії».

 

Маємо непогані здобутки у міському творчому конкурсі «До Лесі наша 

думка лине»: 

  І місце Кайданович Анна, 8-А (вч. Калюжникова А.В.); 

  І місце Лісовська Анна, 9-А (вч. Іщук Н.М.); 

  І місце  Сімчук Аліна, 11-А (вч. Трехлєбова Л.В.);                            

         ІІ місце Лопатюк Вікторія, 5-А (вч. Лопатюк О.В.); 

 ІІ місце Пишнюк Марк, 6-Б (вч. Кульбаба Ю.С.); 

 ІІ місце Панчук Анастасія, 7-А  (вч. Калюжникова А.В.); 

 ІІ місце Андрощук Марія, 11-Б (вч. Трехлєбова Л.В.) 

 

        Лопатюк О.В. член журі міського конкурсу творчих робіт «До Лесі наша 

думка лине». 

 

        06.02.2020 – участь у Всеукраїнському конкурсі «Агенти змін»  учениця 8-Б 

класу Осипчук Катерини написала  есе «Хто я?» (вч. Кульбаби Юлії Сергіївни). 

 

Липська О.М. була координатором Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник» ( 72 учасники ) – українська мова та література. 

  

Трехлєбова Л.В. – керівник творчої групи «Словесність. Нові державні 

стандарти». 

 

З метою залучення дітей різного шкільного віку до літературної творчості у 

школі проходили засідання творчої студії «Альфа», присвячені Дню народження 

Лесі Українки та Т.Г.Шевченка.  

Також наші учні брали  участь в обласному конкурсі читців-декламаторів, 

присвяченому 149 річниці з дня народження Лесі Українки:  

 

         Згідно складеного плану були проведені  предметні тижні 17.02-21.02.2020р. – 

тиждень Рідної мови, 24.02-28.02.2020р. – тиждень присвячений 149 річниці від 

дня народження Лесі Українки, 09.03-13.03.2020р. – тиждень присвячений 206 

річниці від дня народження Тараса Шевченка та тиждень зарубіжної літератури.  

        Трехлєбова Л.В. брала участь у міському святі рідної мови «Квітни, мово, 

зірницями слова» ( ЗОШ №3 17.02.2020р.) 

         Кульбаба Ю.С., Ігнатюк А.Б. брали участь у міському інтерактивному 

проєкті музею родини Косачів «Климентій Квітка. Портрет особистості», 

07.02.2020р. 

 

Для популяризації літератури та творчості письменників 21.03.2020 Кульбаба 

Ю.С. взяла участь у міському поетичному челенджі «Читаємо вірші Ліни 

Костенко».  

 

            ІІ Дистанційне навчання (платформи, результативність, самоосвіта, 

конференції, інші онлайн-заходи) 



            Члени  ПМК за час карантину працювали 

- на кожен тиждень дистанційного навчання розробляли та розміщувала на сайті 

ліцею завдання  для учнів. 

- перевіряли практичні роботи учнів і здійснювали зворотний зв`язок через  

електронну пошту, месенджер та додаток вайбер, індивідуальні консультації 

проводилися у режимі скапу та телефонному режимі. 

-  працювали на платформі Google Classroom, з програмою Zoom. 

- здійснювалася робота на платформах «На Урок», «Всеосвіта», «Освіторія». 

- педагоги працюють з учнями, які мають екстернатну та індивідуальну форму 

навчання (Лопатюк О.В., Пугач Л.В., Кульбаба Ю.С., Іщук Н.М., Липська О.М., 

Ігнатюк А.Б.) 

 

З метою самоосвіти  

- було здійснено перегляд вебінарів «Як організувати дистанційне навчання за 

допомогою найпростіших онлайн-ресурсів», «Онлайн-тести: принципи успішної 

взаємодії під час дистанційного навчання», «Створення онлайнового освітнього 

середовища під час карантинних заходів», «Мотивація в освіті: інструменти, 

прийоми та принципи», «Інтерактивне читання як засіб мотивації школярів до 

навчання», «Друге дихання в дистанційному навчанні: узагальнення та нові ідеї», 

«Як налагодити ефективне онлайн-навчання та покращити комунікацію з учнями в 

умовах карантину» та інші (члени ПМК). 

 - переглянуто оглядовий освітній серіал «Крантин: онлайн-сервіси для вчителів» 

(6 серій). Як найбільш доцільну для проведення  індивідуальних  зустрічей з 

учнями обрано соціальну мережу Viber (режим відеозв’язку). Пройшла навчання  з 

теми «Базові цифрові навички» (9 занять) (вч. Пугач Л.В.) 

- пройдено партнерський курс «Онлайн-сервіси для вчителів» на Національній 

платформі з цифрової грамотності (вч.Кульбаба Ю.С.) 

- участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Проєктування індивідуальної 

освітньої траєкторії професійного розвитку педагога» (освітній проєкт «На Урок») 

(вч. Кульбаба Ю.С.). 

-  участь у методичному марафоні вчителів української мови та літератури з 

допрофільного навчання та профільної освіти на освітньому порталі «Класна 

оцінка» (модератор заходу – Колесник К.І., методист КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР) (вч. Кульбаба Ю.С., Калюжникова А.В.) 

- участь у методичній онлайн-нараді керівників ПМК, організованій Новоград-

Волинським ІМЦ, модератор Огородник О.В. (вч. Калюжникова А.В.) 

- перегляд Всеукраїнської інтернет-конференції «Інтернет-ресурси у навчальному 

процесі» на сайті освітнього проекту «На Урок» (вч. Трехлєбова Л.В.). 

- перегляд інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, критичне» на сайті 

освітнього проекту «На Урок» (вч. Трехлєбова Л.В.) 

- перегляд онлайн-консультації до ЗНО-2020 з української мови та літератури 

Олександра Авраменка на каналі youtube (вч. Калюжникова А.В., Трехлєбова Л.В.). 

-  участь в конференції з російської мови та літератури, організованій 

Житомирським обласним інститутом  післядипломної педагогічної освіти (вч. 

Матвійчук Л.П.) 

- участь у Всеукраїнській інтернет-конференції «Мислення логічне, креативне, 

критичне», отримано сертифікат, що засвідчує дистанційне підвищення 

кваліфікації (вч. Іщук Н.М., Лопатюк О.В.)  



-  було опрацьовувала нормативні документи з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності (члени ПМК). 

 

 

Орієнтовні завдання ШПМК вчителів-філологів на 2020-2021 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. Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка 

володіє вміннями і навичками вільно користуватися засобами рідної мови. 

3. Розвиток інтересу учнів до предмета через використанням різних форм і 

методів, прийомів навчання, виховання у них свідомого прагнення для вивчення 

рідної мови. 

4. Розвиток творчих здібностей учнів через факультативні заняття, олімпіади, 

конкурси, МАН. 

5. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова. 

6. Формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння 

розрізняти явища класичної і масової культури. 

7. Вироблення вмінь застосовувати набуті знання на практиці. 

8. Розвивати навички самоосвіти, бажання й спроможність навчатися. 

9. Активізувати роботу вчителів з узагальнення власного досвіду, 

представлення авторських робіт на  педагогічних виставках, надання матеріалів до 

друку у фахових виданнях. 

10. Зустрічі та співпраця з цікавими людьми: письменниками, науковцями. 

11.Досягнення оптимального рівня освіти, вихованості й розвитку 

школярів.        

12. Надання допомоги вчителям. 

13. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду. 

14. Ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки з метою 

підвищення наукового рівня вчителя. 

15. Безперервна самоосвіта вчителя й підвищення рівня професійної 

майстерності. 

16. Включення вчителя у творчий пошук, в інноваційну, дослідно-

експериментальну,   науково-дослідницьку діяльність. 

17. Надання реальної дієвої допомоги вчителям, які її потребують. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Керівник ПМК          Калюжникова А.В. 
 


