
Звіт 

голови ПМК вчителів-філологів  

про роботу кафедри  

за І семестр 2018-2019 н.р. 

 
Проблемна тема ПМК вчителів-філологів «Удосконалення навчально-

виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження 

інноваційних технологій, ОЗОНу». 

У складі ПМК – 10 учителів: 6 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., 

Липська О.М.,  Пугач Л.В. (відпустка по догляду за дитиною)). 

- учитель-спеціаліст – Шевчук А.С. 

 

У 2018-2019 н.р. вчитель української мови та літератури Калюжникова А.В. 

проходить чергову атестацію на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та 

підтвердження звання «Старший учитель» та вчитель української мови та літератури 

Іщук Н.М. проходить чергову атестацію на підтвердження вищої 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.        

  

Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО пройшла  Іщук 

Н.М.  (вересень - грудень 2018р.) та Калюжникова А.В. (жовтень - грудень 2018р.) 

 

Калюжникова А.В.. брала участь  

                           у НЕ-конференції "Академія ігрових технологій" при 

Київському університеті ім. Бориса Грінченка () відвідувала майстер-класи, тренінги 

(жовтень 2018р); 

                           у  міському семінарі-практикумі ЗОШ №. 9  (листопад  2018). 

 

Іщук Н.М. подавала матеріали на виставку ППД – посібник «Вчимо. 

Виховуємо. Вітаємо». 

 

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

Калюжникова А.В. (олімпіада, конкурс ім. П.Яцика, конкурс МАН), Лопатюк О.В. 

(конкурс ім.Т.Шевченка, конкурс ім. П.Яцика), Іщук Н.М. (конкурс ім.Т.Шевченка), 

Шульгіна Н.М. (олімпіада). 

 

Липська О.М.  є координатором Всеукраїнської українознавчої гри 

«Соняшник». 



 

Про рівень мовно-літературної освіти говорять творчі та наукова робота.  

Так у І семестрі велася підготовка роботи МАН.  Науковий керівник 

Матвійчук Л.П. працювала з ученицею 11-Б класу Мельник Анастасією. 

 

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  Гопанчук Ольга, 9-В клас (вч. Шульгіна Н.М.) 

ІІІ місце Сімончук Юлія, 10-А клас (вч. Шульгіна Н.М.); 

ІІ місце Свинарчук Дар`я, 11-А клас (вч. Калюжникова А.В.). 

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

І місце Ігнатюк Ольга, 7-А клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІІ місце Свинарчук Дар`я, 11-А клас (вч. Калюжникова А.В.);  

- у міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді ім. Т.Шевченка: 

ІІ місце Пологняк Лада, 6-А клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІ місце Мельник Анастасія, 11-Б клас (вч Лопатюк О.В.). 

І місце Куц Анастасія, 5-Б клас (вч Липська О.М.).  

 

За І семестр педагогами-філологами у рамках Дня української писемності та 

мови було проведено тиждень української мови та літератури згідно складеному 

плану 

У 9 листопада 2018р. вчителем української мови та літератури Калюжниковою 

А.В. було проведено до Дня української писемності та мови відкритий міський 

виховний захід  - літературна кав`ярня «Я мову шаную свою». 

 


