
Звіт 

керівника ПМК вчителів-філологів  

про роботу кафедри  

за 2019-2020 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., 

Кондрахіна А.Б. ,  Пугач Л.В. (відпустка по догляду за дитиною)). 

- учитель-спеціаліст – Липська О.М. 

 

У 2018-2019 н.р. вчитель української мови та літератури Трехлєбова Л.В. 

проходить чергову атестацію на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та 

вчитель української мови та літератури Липська ОМ. проходить 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. 

 

 

 

 

 

                                                    Керівник ШПМК          Калюжникова А.В. 
 


