
Звіт про роботу кафедри суспільно – природничих 

дисциплін за  2018 – 2019 н. р. 

 
В  2018 – 2019 н. р. вчителі ПМК суспільно – природничих дисциплін 

працювали над виконанням річного плану роботи школи та плану роботи 

ПМК. Було проведено 5 засідання  ПМК суспільно-природничих дисциплін, 

на яких були розглянуті питання: 

 Ознайомлення з планом роботи ПМК та завданнями на 2018 – 2019 н. р. 

 Особливості організації навчально-виховного процесу ( Структура 

навчального року, семестрово – блочне викладання предметів, 

диференціація, поглиблене вивчення, спецкурси, факультативи, підготовка 

робіт в рамках МАН, творчі групи). Участь педагогів кафедри у заходах 

відповідно до річного плану роботи школи. 

 Ознайомлення з інструктивно-методичними листами щодо викладання 

предметів суспільно – природничого циклу в 2018 -2019 н. р. , новими 

програмами, та іншими нормативними документами. 

 Програмове та навчально-методичне забезпечення кафедри. Обговорення  

Програм та календарно-тематичного планування з предметів на 2018- 2019 

н. р. 

 Круглий стіл. «Урок від А до Я: нові методи і прийоми» 

 Аналіз ДПА та ЗНО – 2018. Проблеми та шляхи їх подолання. 

 Обговорення плану роботи творчої  групи   «ІТ – компетентність як 

складова професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя»  на 

2018-2019 н. р. 

 Вивчення методичних рекомендацій щодо оформлення в класному журналі  

навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

 Ознайомитись з  Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року Методичні 

рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік. 

 Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.  

 Філософсько-педагогічна мозаїка «Чинники впливу на результати 

успішності»  

 Науково-методичний супровід викладання предметів суспільно-

природничого циклу за новими програмами відповідно до Державного 

стандарту повної загальної середньої освіти . Організація навчально-

виховного процесу у десятих    класах загальноосвітніх навчальних закладів 

. Дидактичні можливості підручників для 10-х класів. Прийоми роботи з 

підручниками.  



 Компетентнісний потенціал  суспільно-природничих предметів (за 

ключовими компетентностями)  

 Про організацію системної підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, МАН, інтелектуальних та інтерактивних конкурсів. 

 Узгодження та затвердження завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад. 

 Підготовка до ЗНО – 2019 

 Освітянські арабески «Комунікативна компетентність педагога» 

 Педагогічна навколосвітка з питань самоосвітньої роботи. 

 Аристотельський семінар «Психологічні чинники уроку».  

 Аналіз результатів підсумкових семестрових контрольних робіт, розробка 

рекомендацій щодо подолання виявлених недоліків.  

 Про результативність участі учнів у І, ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад. 

 Вироблення рекомендацій на допомогу учням і батькам 9,11 класів для  

підготовки до ДПА та ЗНО. 

 Ознайомлення з довідкою про стан викладання історії та правознавства. 

 Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.                                    

 Ознайомлення з інструктивними листами Міністерства освіти і науки 

України, обласного та міського  управління освіти і науки про закінчення  

2018 - 2019  н. р. та організацію та проведення ДПА   для 9,11 класів, ЗНО 

учнів 11 класів. Вироблення методичних рекомендацій щодо підготовки 

учнів до здачі ДПА та ЗНО. Оформлення куточків у кабінетах «Готуємося  

до ДПА, ЗНО».   

 Розвиток предметних компетентностей учнів на уроках  в 5 -11 класах. 

 Звіт вчителів, що атестуються над проблемною темою. 

 Презентаційний меседж «А я роблю так». 

 Організація роботи по повторенню вивченого матеріалу в кінці 

навчального року.  

 Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.  

 Звіт про роботу кафедри в 2018-2019 н. р. та перспективи на новий 

навчальний рік.  

 Панорама творчості «Наш бренд – педмайстерність і талант»  

 Вибори голови та секретаря ПМК.  

 Проаналізувати відкриті уроки, майстер-класи, які демонструють 

реалізацію компетентнісного підходу до навчання, нестандартні форми і 

методи навчання, володіння новими технологіями, спрямованими на 

розвиток особистості учня.                                



 Освітній орієнтир – програма з предмета ( аналіз виконання навчальних 

програм).  

 Моніторинговий аналіз річних контрольних робіт.  

 Підсумки роботи творчої групи   «ІТ – компетентність як складова 

професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя».  

  Заплановані заходи на  2018 – 2019 н. р. виконано.  

Вчителі брали активну участь в шкільних та міських заходах.  

Зокрема: Зозуля О. В. брала участь в міському конкурсі «Вчитель року» та 

Міжнародному конкурсі «Освіта на сцені». 

Участь в міських семінарах: 

Ліньова О.В. семінар вчителів хімії школа №7, 

Мартинюк Т. В. семінар вчителів історії школи № 5, 2. 

Організували та провели шкільні олімпіади (всі вчителі-предметники); 

Організовували та проводили   конкурси: 

з природничих дисциплін «Колосок – осінній 2018», «Колосок весняний 2019 р.» 

(Скаковська Т. І.)  

 
 

 
 

 



 

 
з історії «Лелека» (Дереженко О. М.) 

Брали участь в перевірці олімпіадних робіт ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад: 

Ліньова О.В., Федорчук В.В. (хімія); Макарчук Л.В. ( географія та економіка); 

Мартинюк Т.В.  ( правознавство, історія);  Скаковська Т.І. (біологія, екологія).  

Брали участь в перевірці олімпіадних робіт ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад: 

Макарчук Л. В. (географія) 

 Брали участь в  конкурсі - захисті робіт МАН: 

Ліньова О. В. (Макаренко Н  10 клас) 

Скаковська Т. І. ( Тарасевич І. 11 клас) 

Участь в інтернет-олімпіадах: 

Сичик Т. М. «На урок» 

Скаковська Т. І. «На урок» 

 

 

 



Матеріали, подані на педагогічну виставку вчителями кафедри суспільно – 

природничих дисциплін в 2016 – 2017 н. р. 

№ Автор Назва посібника Короткий зміст 

1.  Мартинюк  

Т. В. 

Формування патріотизму та  

громадянської відповідальності 

учнівської молоді засобами  шкільних 

історичних курсів  

Науково-методичний 

посібник 

Публікації: 

«Методична скарбничка ІМЦ»: 

Ліньова О.  В.,  (3 уроки з хімії),  

Мартинюк Т. В. (4 уроки з історії та правознавства), 

Макарчук Л. В. публікація на сайті naurok.ua розробка уроку «Читання та 

практичне використання топографічних карт» з географії у 8-му класі. 

Зозуля О. В. друк у збірці тезисів міжнародного фестивалю «Наука на сцені» 

Керівниками «Школи обдарованої дитини»  були: 

Макарчук Л. В., Федорчук В. В. 

Члени журі  міського етапу конкурсу «Учитель року» були: 

Макарчук Л. В. 

Працювала Творча група:  

Творча група шкільного рівня 

«ІТ – компетентність як складова професійної педагогічної майстерності 

сучасного вчителя»  

(члени ПМК, керівник Федорчук В. В.) 

 

Керівник ПМК :                 Т. В. Мартинюк 

 


