
Звіт 

голови ПМК вчителів-філологів  

про роботу кафедри  

за 2017-2018 н.р. 

 

 І семестр 

 

Проблемна тема ПМК вчителів-філологів «Удосконалення навчально-

виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження 

інноваційних технологій, ОЗОНу». 

У складі ПМК – 9 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 І кваліфікаційної категорії – 1 (Якубовська А.Б.) - сумісник; 

- учителів ІІ кваліфікаційної категорії -  2 ( Пугач Л.В. -  . (відпустка по догляду 

за дитиною), Матвійчук Л.П., Красовська Ю.С., Липська О.М.). 

- учитель-спеціаліст – Шевчук А.С. 

 

У 2017-2018 н.р. вчитель зарубіжної літератури Шульгіна Н.М. проходить 

чергову атестацію на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та звання 

«Старший учитель». 

 

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 педагогами-філологами у рамках Дня освіти в школі було 

проведено відкритий урок Калюжникова А.В. в 11-А класі урок української 

літератури та відеоуроки Трехлєбовою Л.В. та Матвійчук Л.П. 

     

Курси підвищення кваліфікації при Житомирському ОІППО пройшла  

Шульгіна Н.М.  (грудень 2017р.). 

 

У жовтні 2017 року Калюжникова А.В., Іщук Н.М. та Липська О.М. були 

учасниками VII Всеукраїнського фестивалю «Мій особистісно зорієнтований 

урок», який відбувся у м. Біла Церква. 

 

Матвійчук Л.П. брала участь у міському семінарі-практикумі                             

ЗОШ №. 2. 

 

Шевчук А.С.. брала участь у міському семінарі-практикумі                             

ЗОШ №. 5. 

 



Красовська Ю.С. брала участь у міському семінарі-практикумі                             

в НВК «Гімназія ім.. Лесі Українки» (грудень 2017). 

 

Шульгіна Н.М. брала участь у роботі творчої групи з організації творчого 

вечора, присвяченого О.Генрі (жовтень 2017) 

 

Трехлєбова Л.В. була учасником зустрічі з письменником Миколою Хомичем.  

 

Іщук Н.М. стала учасником конкурсу «Учитель року – 2017» 

 

Калюжникова А.В., Шульгіна Н.М.. взяли участь у проекті «Методична 

скарбничка» на сайті ІМЦ. 

 

Шульгіна Н.М. подавала матеріали на виставку ППД – посібник «Сучасний 

урок». 

 

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

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

Н.М. (конкурс ім.Т.Шевченка), Трехлєбова Л.В. (конкурс ім. П.Яцика), Шульгіна 

Н.М. (олімпіада, МАН). 

 

Шульгіна Н.М. та Липська О.М.  у І семестрі були координаторами 

Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник». 

 

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

І семестрі велася підготовка роботи МАН. 

 Науковий керівник Матвійчук Л.П. працювала з ученицею 11-А класу Гнатюк 

Олександрою. 

 

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  Хлівіцька А., 10-Б клас  (вч. Матвійчук Л.П.) 

ІІ місце Мельник Анастасія, 10-Б клас (вч. Лопатюк О.В..); 

ІІ місце Гнатюк Олександра, 11-А клас (вч. Калюжникова А.В.). 

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

ІІ місце Ігнатюк Ольга, 6-А клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІІ місце Гнатюк Олександра, 11-А клас (вч. Калюжникова А.В.);  

ІІІ місце Мельник анастасія, 10-Б клас (вч. Лопатюк О.В.). 

- у міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді ім. Т.Шевченка: 

ІІІ місце Ігнатюк Ольга, 6-А клас (вч. Калюжникова А.В.); 

ІІ місце Мельник Анастасія, 10-Б клас (вчЛопатюк О.В.). 

Участь у літературних читаннях учениця Маркечко ЗОШ №7   підготувала                    

вч. Шульгіна Н.М. 



У грудні 2017р. учителькою зарубіжної літератури Шульгіною Н.М. було 

проведено відкритий виховний захід  «З Україною в серці» з учнями 8-В класу. 

 

ІІ семестр 

 

На початку ІІ семестру проходила  обласна виставка ППД,  на якій  була 

представлена робота Шульгіної Н.М. 

 

Калюжникова А.В. та Шульгіна Н.М. у січні 2018 року були членами журі 

МАН. 

У рамках Лесиної декади та Шевченківських днів вчителі-філологи були 

активними учасниками шкільних та міських заходів: 

- Красовська ЮС. – учасник міжшкільної конференції, яка була присвячена 

147 річниці з дня народження Лесі Українки (25.02.2018); 

- Шульгіна Н.М. – учасник літературної вікторини Леся Українка і Зарубіжна 

література;  

- вч. Трехлєбова Л.В., Липська О.М., Шевчук А.С. провели літературну гру 

для учнів 9-х класів «У вінок Кобзареві»; 

- всі члени кафедри були учасниками міських заходів до Річниці з дня 

народження Лесі Українки та Т.Г.Шевченка. 

 

До Дня рідної мови у школі було проведено 

- диктант єдності; 

- учні 10-Б класу та вч. Калюжникова А.В. брали участь у міському фестивалі 

до Міжнародного дня рідної мови  «Мова єднання» (21.02.18). 

 

Трехлєбова Л.В. у лютому 2018 року була учасником 2-х  майстер-класів: 

- «Компетентісний підхід до навчання з метою зміщення акцентів зі знаннєвого 

на діяльнісний освітній результат»  ЗОШ №9, Дейнека Л.В.; 

- «Формування загальнокультурної грамотності як ключової компетентності на 

уроках української мови та літератури» ЗОШ №7, Овдіюк В.І. 

Матвійчук Л.П. – учасник майстер-класу із зарубіжної літератури при ІМЦ, 

показувала Шульгіна Н.М. 

 

 Калюжникова А.В. брала участь у міському семінарі-практикумі 

«Формування патріотизму та національного самовираження учнів на уроках 

української мови та літератури»  ЗОШ №3, квітень. 

Шульгіна Н.М. – учасник міського семінару-практикуму із зарубіжної 

літератури.  ЗОШ №7, березень 2018 р. 

 

Протягом ІІ семестру молоді вчителі-філологи Шульгіна Н.М у рамках 

фестивалю педагогічної творчості та  Липська О.М., Шевчук А.С., Красовська 

Ю.С., Якубовська А.П. у рамках декади молодих учителів показали відкриті уроки. 

 

У квітні Красовська Ю.С. була членом журі міського поетичного конкурсу 

пам`яті  Ю.Ковальського «Найкраща від усіх земель» (до 80-річчя від дня 

народження Ю.Ковальського) 

 



02.05.18 р. Красовська Ю.С. взяла участь у стартапі «Корекційна і навчальна 

робота з дітьми, які навчаються вдома», м.Житомир. 

 

У ІІ семестрі учні школи стали активними учасниками Всеукраїнської 

українознавчої гри «Соняшник», координатори Липська О.М., Шульгіна Н.М., 

Матвійчук Л.П. 

 

Маємо певні здобутки у міському творчому конкурсі «До Лесі наша думка 

лине»: 

 ІІ місце Огородник Ангеліна, 6-А  (вч. Калюжникова А.В.); 

 

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 активну участь в обласному 

конкурсі читців-декламаторів, присвяченому 147 річниці з дня народження 

Лесі Українки:  

Огородник А. (учениця 6-А класу                     вч. Калюжникова А.В.),  

Лісовська А. (учениця 7-А класу – ІІ м             вч. Іщук Н.М..),  

Гришечкіна А. (учениця 10-А класу                  вч. Лопатюк О.В.)  

та міському  конкурсі читців-декламаторів, присвяченому Дню народженню 

Т.Шевченка: 

          Ігнатюк О. (учениця 6-А класу              вч. Калюжникова А.В.),  

          Ткачук А. (учениця 8-А класу               вч. Липська О.М.). 

  Присяжнюк Яна (учениця 9-А класу    вч. Трехлєбова Л.В.) 

 

На належному рівні, у рамках предметних тижнів, були проведені 

загальношкільні заходи згідно плану. 

 

Своїм прикладом учителі-філологи виховують у своїх учнів почуття 

патріотизму, любові до прекрасного: 

- учасники мітингу до 29 річниці виводу радянських військ із Афганістану; 

- Красовська Ю.С. брала участь у міському конкурсі «Освітянські наспіви». 

 

Минулого року члени ПМК поставили завдання, над якими працювали 

протягом року. Завдання були виконані успішно. Але є ще над чим працювати, 

удосконалювати свої професійні навики, тому на наступний рік розробили наступні 

завдання: 

 

 

Орієнтовні завдання ШПМК вчителів-філологів на 2017-2018 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. Організовувати зустрічі із відомими людьми (поетами, науковцями). 

3. Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка 

володіє вміннями і навичками вільно користуватися засобами рідної мови. 



4. Розвиток учнів до предмету з використанням різних форм і методів, прийомів 

навчання, виховання у них свідомого прагнення для вивчення рідної мови. 

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

конкурси, МАН. 

5. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова. 

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

розрізняти явища класичної і масової культури. 

8. Вироблення вмінь застосовувати набуті знання на практиці. 

9. Розвивати навички самоосвіти, бажання і спроможність навчатися. 

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

11.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. 

 
 

                                                                   Керівник ПМК          Калюжникова А.В. 


