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Новоград-Волинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4  

з поглибленим вивченням  

окремих  предметів та курсів “ Школа сприяння здоров’ю”  

Житомирської області 

Звіт  

кафедри вчителів-філологів про 

підсумки роботи над 

проблемною  

темою школи “ Формування 

конкурентоспроможної 

особистості шляхом 

упровадження інноваційних 

технологій у  

навчально-виховному процесі ” 



Колектив ШПМК вчителів-філологів сформований із ерудованих, 

впевнених, висококваліфікованих вчителів з постійним прагненням 

до професійного росту, талантом і бажанням навчити дітей рідної 

мови 



Проблемна тема шкільної 

предметно-методичної комісії 

вчителів-філологів 

Удосконалення  

навчально-виховного процесу 

шляхом диференціації 

навчання, впровадження 

інноваційних технологій, 

ОЗОНу 



Наше педагогічне кредо 

Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться 

Наш девіз  

Навчання повинно бути цікавим! 
Ми хочемо,  

щоб наша школа була острівцем людяності і 

гуманізму, творчості і постійного пошуку, щоб її 

випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш 

стати щасливим, то слідуй золотому правилу: 

розум у голові, щирість у серці, здоров’я у тілі 

ШПМК вчителів-філологів метою своєї роботи вбачає 

безперервне вдосконалення педагогічної майстерності 

вчителів,  їх ерудиції та компетентності в галузі мови, 

літератури та методики викладання.   

  



• Наше завдання: зрозуміти кожну 

особистість та виявити до неї повагу.  

• Наша робота спрямована на те, щоб 

кожен учень міг оволодіти мовними 

навичками; поповнити знання у 

сферах, які цікаві йому і розкривають 

нові горизонти пізнання. 

 





  

Нема щасливішої долі, 

коли Людина з твоїх 

рук,учителю,  іде у світ – 

на краплю світ  людніє.  

І.Драч 



Щоб освітлювати 

сонцем інших,  

потрібно носити 

сонце в собі 

 



 

Нехай розум буде 

добрим, а серце 

розумним, якщо ти 

вчитель 



Педагог, учитель без 

любові,  поваги до 

особистості дитини – все 

одно, що співак без голосу, 

музикант без слуху,  

художник без  відчуття 

кольору 



 

Мати мрію, вірити 

в себе,  не помічати 

перешкод 



Учитель – це 

скрипаль дитячих 

сердець: як поведе 

смичком, таку 

мелодію й почує… 
В.О.Сухомлинський 



Без  усякої  іншої науки  

можна  обійтися, без 

знання рідної мови 

обійтися  не можна. 

      І. Срезневський 



 

Усі  перемоги 

починаються  із 

перемоги  над  собою 



 

Навчати – означає 

подвійно вчитися 



 

 

Основні цілі  роботи ШПМК  

учителів-філологів  
• Досягнення оптимального рівня освіти, 

вихованості і розвитку школярів. 
•  Вивчення і впровадження передового 

педагогічного досвіду. 
• Ознайомлення з досягненнями психолого-

педагогічної науки з метою підвищення 
наукового рівня вчителя. 

• Безперервна самоосвіта педагога і 
підвищення рівня професійної 
майстерності. 

•  Включення у творчий пошук,  
інноваційну, 
експериментальну,   науково-
дослідницьку діяльність. 

• Надання  фахової допомоги вчителям. 
 

 



Системність у роботі 

методичного 

об'єднання  

Позакласні 

заходи 

 Робота 

творчих груп 

Індивідуальна робота 

з учнями 

Методичні 

оперативки 

 

Олімпіади, конкурси 

Самоосвіта 

 

Семінари 

Огляд періодичної 

преси 

Творчі авторські 

лабораторії 

Індивідуальні консультації 

для обдарованих учнів 

Психолого-педагогічний 

консиліум 

Діалог, круглий стіл, 

дискусія 

Предметні тижні 

Панорама  

методичних ідей 

Педагогічні  

виставки 

Структура роботи ШПМК 

учителів-філологів 

Взаємовідвідування  

уроків 



Участь у Міжнародному  

конкурсі імені  

Петра Яцика 

Участь у Всеукраїнських  

та Міжнародних  

інтерактивних конкурсах 

Використання  

мультимедійних технологій  

на уроках мови та літератури 

Робота з обдарованими 

та здібними учнями 

Участь у роботі  

предметних  

олімпіад 

Проблемно-пошукові 

методи у навчальній та  

позакласній діяльності 

вчителів 

Позакласна робота 

Формування міжнаціональних  

відносин на уроках  

мови та літератури 

Напрями роботи 

ШПМК   

учителів –філологів 



Нове треба створювати в поті чола, 

а старе само продовжує існувати 

і  твердо тримається на милицях звички. 

О.І.Герцен  
ТРАДИЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

ОСОБИСТІСНО 

ЗОРІЄНТОВАНОГО 

НАВЧАННЯ 

КОЛЕКТИВНОГО 

СПОСОБУ НАВЧАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНОГО 

НАВЧАННЯ 

ПРОБЛЕМНОГО 

НАВЧАННЯ 

ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ 

РОЗВИВАЛЬНОГО 

НАВЧАННЯ 

КРИТИЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 

ПРОЕКТНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ Педагогічні  

технології 



Незмінними помічниками в 

роботі  стали інтерактивні 

методи навчання 

       Робота в  групах:  

 у парах,  

змінні трійки,  

перехресні групи,  

“Карусель”,  

“Акваріум”,   

“Коло ідей 

Фронтальна 

робота: 

“Коло знань”,  

“Мозковий штурм”,  

 “Навчаючи - 

вчусь”,  

“Ажурна пилка”,  

“Ґронування”,  

“Акваріум”. 
 

Дискусійне  

навчання:  

“Піраміда”, 

 “Ток-шоу”, дебати, 

“Нескінченний 

ланцюжок”, 

“Прес”, “Обери 

позицію”, 

“Спрощене судове 

засідання”. 

Ігрове навчання: 

рольова гра,  

урок – мандрівка,  

урок – екскурсія,  

урок – казка,  

“Імітація”, 

“Аукціон”,  

“Театр”,  

“Літературна  

кав΄ярня”. 



Тож ми креативно працюємо, використовуючи не 

тільки класичні методи, а й інтерактивні  

технології 

 



 

Виживає не найсильніший і не 

найрозумніший, а той, хто відгукується на 

зміни, що відбуваються                                                                                  

Чарльз Дарвін  

Участь творчої групи (Іщук Н.М., 

Войцехівська В.С., Калюжникова А.В.) 

у регіональному експерименті 

“Формування вміння вчитися як 

ключової компетентності засобами 

предметів гуманітарного циклу ” 



Засідання міської творчої групи у рамках 

регіонального експерименту 



Регіональний семінар-практикум 

(12 лютого 2014 р.)  

“Апробація експериментальної моделі 

формування у школярів уміння вчитися 

засобами гуманітарних предметів” 



Уроки у рамках регіонального 

 семінару-практикуму 

 

Трехлєбова Л.В. 

Правила вживання апострофа.  

Тренувальні вправи. 5-А клас 

Іщук Н.М.  

Література рідного краю. 

 “Подорож у часі (Про що мовчала Жовта скеля) ” 

 9-Б клас 



Войцехівська В.С.  

І.Малкович “З янголом на плечі”.  

8-Б клас 

Калюжникова А.В.  

Т.Шевченко “Причинна”.  

9-В клас 

Ковальчук Н.П. Літературна студія “Альфа” 

П’єса-нарис “Над часом” 



Дихаємо  

ОЗОНом 





Співпраця з науковцями 

І - V Всеукраїнський фестиваль “Мій  особистісно зорієнтований  урок”  м. Рівне 

(доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики філологічних 

дисциплін і стилістики української мови  Вінницького ДПУ ім. 

М.Коцюбинського  О.М.Куцевол, головний спеціаліст Департаменту загальної 

середньої і дошкільної освіти МОН України О.Ю.Котусенко, завідувач кафедри 

української мови та літератури Національного університету “Острозькам 

академія”, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії вищої школи 

України І.М.Хом`як) 



Зустріч  у Житомирській гуманітарній гімназії №1 в рамках регіонального 

експеременту 

  «Формування вміння вчитися як ключової компетентності засобами предметів 

гуманітарного циклу» під керівництвом доцента кафедри методики викладання 

навчальних предметів Житомирського ОІППО, кандидата педагогічних наук 

Шуневич О.М. , доктор психологічних наук Савиченко О.М.   

 



Школа молодого вчителя  

(керівник Калюжникова А.В.) 



Участь у скайп-конференції з м.Тульчин  

на тему “Леся Українка – наша геніальна 

поетеса” (Ковальчук Н.П.)  

 



 

Міжнародний обмін з метою реалізації 

проекту “Об’єднані спільною ідеєю 

(Україна – Польща)” ( Іщук Н.М., 

Ковальчук Н.П.) 



Міський семінар із зарубіжної літератури 

“Розвиток творчих здібностей на уроках 

зарубіжної літератури”  у 2014-15 н.р.          

( Шульгіна Н.М., Тетеря А.М.) 



Навчаючи,  не лише 

вчимося, а й  зростаємо 

духом 
• День української писемності та мови 

(листопад) 

• Міжнародний день рідної мови 

(лютий) 

• Лесина декада 

 (лютий) 

• Шевченківський тиждень  

(березень) 

 



У вінок Кобзареві 





Жниво Лесі Українки 



Мрії зламане крило» 

(літературно-музична 

композиція для учнів 6 класів до 

відзначення річниці від  

дня народження  

Лесі Українки, лютий,  

2013 р.) 



День української  

писемності  та мови 



Міжнародний конкурс знавців української мови  

імені Петра Яцика: 

Тарасюк Тетяна (9-В) – І місце 

Шурабура Марія (10-Б) – ІІІ місце 

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс 

 імені Тараса Шевченка:  

Кіріленко Максим (9-А) – І місце 

Січкарук Катерина (11-А) – ІІ місце  

Рудзінський Владислав (8-Б) – ІІ місце  

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості  

«Об’єднаймося ж, брати мої»:  

Свинарчук Дарина (6-А) – ІІ місце  

Рудзінський Владислав (8-Б) – І місце  

Підкаура Діана (9-В) – І місце  

Шурабура Марія (10-Б) – І місце (проза) 

                                             ІІ місце (поезія) 

Михнюк Тетяна (11-Б) – І місце  

Січкарук Катерина (11-А) – І місце  



Міжнародний конкурс знавців української мови  

імені Петра Яцика: 

Серб Анна (10-А) – ІІ місце 

Бочковська Діана (8-Г) – ІІІ місце 

Перегиня Лілія (5-А)-– ІІІ місце 

ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс 

 імені Тараса Шевченка:  

Ігнатюк Олександра (8-А) – І місце 

Юхимович Марина (9-А) – ІІ місце  

Шурабура Марія (11-Б) – ІІІ місце  

Щавлінська Вероніка (7-В) – ІІІ місце 

Міський конкурс учнівської творчості  

«До Лесі наша думка лине»:  

Долбровінська Яна (10-Б) – І місце  

Макарчук Катерина (8-А) – І місце  

Перегиня Лілія (5-А) – ІІ місце  

Чаплигіна Олена (9-Б) – ІІ місце  



ІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс 

 імені Тараса Шевченка:  

Серб Анна (11-А) – І місце 

Бігар Ольга (7-Б) – ІІІ місце 



Олімпіада з російської мови 

Січкарук Катерина  (10-А) – ІІІ місце 

Олімпіада з української мови 

 

Рудзінський Владислав (8-Б) – ІІ місце 

МАН. Світова література  

Бондарчук Катерина (9-Г) 



Олімпіада з російської мови 

Бондар Катерина (10-Б) – І місце 

Олімпіада з української мови 

Бочковська Діана (8-Г) – І місце у ІІ етапі, 

ІІІ місце у  ІІІ етапі 

 

МАН.Українська література   

Дернякова Карина (9-А) – лауреат обласного етапу  



Олімпіада з російської мови 

Стасевич Тетяна – ІІ місце 

Олімпіада з української мови 

Гнатюк Олександра (9-А) – ІІ місце  

Серб Анна (11-А) – ІІІ місце 

МАН.Українська література   

Гнатюк Олександра (9-А) –   

переможець міського етапу  

МАН.Українська мова 

Дернякова Карина (10-А) – лауреат міського етапу 



Войцехівська В.С. «Її величність –  

пейзажна  мініатюра» 

Іщук Н.М. «Малюємо дивнії картини» 

 

 

Ковальчук Н.П. “Не минайте ані  

титли, ні же тії коми» 

Калюжникова А. В. “Сам учу, аналізую,  

оцінюю» 

 

 

 

Педагогічна виставка 2014 р.  
 



Войцехівська В.С. «У скриньку здоров’я» 

Калюжникова А.В 

«Сходинками майстерності» 

 

 

Ковальчук Н.П.  

“Патріотизм…Виховуємо? Так!» 

 

 

 

 

Педагогічна виставка 2015 р.  
 



Лопатюк О.В. 

Посібник “Навчаюсь, плекаючи вічне” 

 

 

Матвійчук Л.П. 

 

 

 

Педагогічна виставка 2016 р.  
 



Фестиваль педагогічної творчості 
У рамках фестивалю учителями–філологами було 

проведено  за  5 років 36 відкритих уроків 



Ділимося досвідом   (2013 – 2016 н.р.) 

Сайт “Методпортал” 

Войцехівська В.С. – 5 уроків. 

Трехлєбова Л.В. – 6 уроків  

Сайт ІМЦ, “Методична скарбничка”  

Войцехівська В.С. – 6 уроків  

Трехлєбова Л.В. – 7 уроків  

Ковальчук Н.П. – 8 уроків 

Калюжникова А.В. – 7 уроків 

Іщук Н.М. – 1 урок 

Лопатюк О.В. – 1 урок 

  
 

Журнал “Українська література в загальноосвітній школі”. 

Калюжникова А.В. – 2 уроки  

Трехлєбова Л.В. – 1 урок 

 

 

 

Журнал “Відкритий урок” 

Лопатюк О.В. – 1 урок 



Дитинство є незмінним завжди в школі. 

Дитинство однаковим є в усі віки. 

Ми ж змінюємося. Хто швидко, хто поволі. 

Але ніколи не старіємо в душі! 



 

 

Дякуємо 

 за увагу! 




