
Звіт про роботу кафедри суспільно – природничих 

дисциплін за 2017 – 2018 н. р. 

      В  2017 – 2018 н. р. вчителі ПМК суспільно – природничих дисциплін 

працювали над виконанням річного плану роботи школи та плану роботи 

ПМК, а також над реалізацією проблемної теми школи: «Саморозвиток, 

самореалізація, та самоактуалізація особистості вчителя й учня в умовах 

компетентнісно зорієнтованої освіти», та проблемної теми кафедри суспільно-

природничих дисциплін: «Формування компетенції самоосвіти та 

саморозвитку вчителів та  учнів в умовах функціонування компетентнісно 

зорієнтованої  освіти». 

       Протягом навчального року кафедра працювала  над практичною 

реалізацією завдань: 

- вивчення та аналіз основних нормативних документів у галузі освіти, 

навчальних програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій, 

педагогічної періодичної преси; 

- створення організаційних умов та надання практичної допомоги вчителям  

для безперервного фахового вдосконалення, підвищення професійної 

компетентності та створення позитивного педагогічного іміджу; 

- трансформування наукових ідей у практику діяльності учителів; 

- організація ефективної системи методичної роботи шляхом удосконалення 

діяльності мікроструктур методичного об’єднання, спрямованих на розвиток 

творчої індивідуальності вчителів; 

- залучення педагогів до експериментальної та науково-дослідної роботи у 

галузі  впровадження нових освітніх методик і технологій навчання та 

виховання; 

- створення педагогічних умов соціалізації молодих фахівців; 

- проведення експертного оцінювання якості та результативності навчально-

виховної роботи учителів  відповідно до державних освітніх та освітньо-

кваліфікаційних стандартів, планів, програм; 

- вивчення рівня навчальних досягнень і компетентності учнів з суспыльно-

природничих дисциплын у загальноосвітніх закладах відповідно до державних 

вимог та виявлення труднощів в опануванні навчальним матеріалом; 

- організація методичного забезпечення підготовки учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

- організація заходів по роботі з талановитою учнівською молоддю; 

- проведення інформаційно-просвітницької роботи шляхом створення 

інформаційної мережі, каталогів, картотек, банків педагогічної інформації  

тощо; 



- використовувати передові інноваційні педагогічні технології, що 

забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу учнів, 

стимулювати креативність, активізувати самостійну роботу школярів; 

- спрямовувати роботу на виховання патріотичних почуттів в підростаючого 

покоління, виховувати повагу до історичного минулого українського народу 

та його сьогодення; 

- посилити орієнтацію учнів на практичне застосування отриманих знань і 

вмінь; 

- використання педагогічного програмного забезпечення при викладанні 

предметів суспільно-природничого напряму. 

         Було проведено 5 засідання  ПМК суспільно-природничих дисциплін, 

на яких були розглянуті питання:  

 Ознайомлення з планом роботи ШПМК та завданнями на 2017 – 2018 н. р. 

Особливості організації навчально–виховного процесу  (Структура 

навчального року, семестровоблочне 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 2017 – 2018 н. р. , новими 

програмами, та іншими нормативними документами. 

Програмове та навчально-методичне забезпечення кафедри. 

 Обговорення  Програм та календарно-тематичного планування з предметів на 

2017-  2018 н. р. 

  Круглий стіл. Реалізація змістових ліній через актуалізацію відповідних 

знаннєвих, діяльнісних і оцінно-ціннісних компонентів, творчу роботу при 

міжпредметній та внутрішньопредметній інтеграції, позакласну роботу і 

роботу гуртків за інтересами, участь у загальнонаціональних учнівських 

конкурсах. 

Аналіз ДПА та ЗНО – 2017. Проблеми та шляхи їх подолання. 

Обговорення плану роботи творчих  груп «Виховуємо патріотів» та «В ногу з 

сучасністю» на 2017-2018 н. р. 

 Вивчення методичних рекомендацій щодо оформлення в класному журналі  

навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Обговорення плану проведення Тижня історії 

«Батьківщина – рідний край, я люблю тебе, ти знай!»  

( до 760 міста Новограда-Волинського). 



Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.  Круглий стіл. Діяльнісний підхід як необхідна умова розвитку умінь і 

навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошуку 

шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. 

Науково-методичний супровід викладання предметів суспільно-природничого 

циклу за новими програмами відповідно до Державного стандарту повної 

загальної середньої освіти . Організація навчально-виховного процесу у 

дев’ятих   класах загальноосвітніх навчальних закладів . Дидактичні 

можливості підручників для 9-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 – 2018. 

Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.  

Підведення підсумків Тижня історії. 

Обговорення плану роботи по реалізації  проблемної теми школи. 

Обговорення плану проведення міського семінару вчителів біології та хімії.                                  

Реалізація міжпредметних та предметних змістових ліній на уроках суспільно-

природничих дисциплін  

 Творчий звіт вчителів про курсову перепідготовку.   

Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи.    

Круглий стіл. Педагогічний дизайн сучасного 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. 

Обговорення плану проведення тижня природничих наук.  

 Застосування комп’ютерних технологій навчання на уроках суспільно – 

природничих  дисциплін. 

Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.  

Ознайомлення з інструктивними листами Міністерства освіти і науки України, 

обласного та міського  відділу освіти і науки про закінчення  2017 - 2018  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.  

 Круглий стіл  «Вплив сучасних технологій на складові педагогічної 

майстерності вчителя.  

 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 2017 – 2018 н. р. та перспективи на новий 

навчальний рік.  

Обмін думками. Забезпечення креативного розвитку особистості учасників 

навчально-виховного процесу через інноватику змісту освіти. 

 Вибори голови та секретаря ШПМК.  

  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 «Виховуємо патріотів»  

Огляд новинок педагогічної методичної літератури та фахових журналів і 

газет.  

  Заплановані заходи на 2017 – 2018 н. р. виконано.  

Вчителі брали активну участь в шкільних та міських заходах. Зокрема: 

Давали відкриті уроки: Ліньова О. В. 9-в клас «Реакція обміну між 

розчинами електролітів», Федорчук В. В. 8-б клас Узагальнення знань з теми 

«Неметалічні елементи та їхні сполуки», Майстер-клас для вчителів біології та 

вчителів хімії «Використання інтерактивної дошки та програм SMART Note-

book для проведення уроків хімії та біології» (Федорчук В. В.),  Дереженко О. 

М. 10-а клас «Форсована індустріалізація», Сичик Т. М. 6-в клас «Суцвіття», 

Зозуля О. В. відео урок 8-в клас «Місцевий час. Поясний та літній час. Час в 

Україні», Скаковська Т. І. 9-в клас урок узагальнення знань по темі 

«Закономірності успадкування ознак» 

Відкритий виховний захід. Урок у лісовій школі «Якщо хочеш бути здоровим, 

дбай про чистоту природи» (Сичик Т. М., Бучинська Т. М.) 

Були проведені заходи:  

Відповідно до плану проходили: 



Тиждень історії був приурочений 760-річчю першої літописної згадки про 

Звягель «Звягель древній і вічно молодий».  

В рамках тижня вчителі історії  проводили відеоуроки «Наше місто в історії», 

на яких знайомили учнів з історією нашого міста, було оформлено 

фотоекспозиції « Місто очима дітей» де були представлені фотографії 

краєвидів міста, визначні місця, пам’ятники; оформлено експозицію «760-

річчя першої літописної згадки про Звягель». Учні 5-7 класів малювали 

малюнки на конкурс  «Яким я бачу своє місто в майбутньому». Протягом 

тижня для учнів 1-9 класів проводились екскурсії до шкільного музею «Ми 

пам’ятаємо». 

Учні 5-11 класів брали участь в конкурс  знавців історії Новограда-

Волинського «Що? Де? Коли?». Учні 8-б класу провели інформаційну 

п’ятихвилинку для учнів 5-11 класів «Про першу назву міста». В рамках 

тижня було проведено Вернісаж квіткових композицій  «Хай сонце і квіти 

всміхаються  всім» ( до 760 річниці міста Новограда-Волинського) та відкрито 

фотогалерею «Наші славні земляки», виставка - конкурс селфі «Історія 

навколо нас». Завершився тиждень підведенням підсумків та нагородженням 

активних учасників та переможців Тижня історії.  

Тиждень природничих наук.  

Розпочався Тиждень відкриттям тижня природничих наук та 

грою «Марафон ерудитів» для учнів 9А,Г класів, для учнів 8-х класів було    

проведено цікаву і досить пізнавальну біологічну вікторину  «Таємниці 

людського тіла». Разом з вчителями біології учні 10-х класів відправились у 

відео подорож «Загадковий мікросвіт», а також оформили стенд «Таємнича 

природа» . Інтелектуально-розважальна гра «Магістр біології» була проведена 

з учнями 7-х класів. 

Вчителями хімії було проведено хімічну вікторину  «Загадки періодичної 

системи» для 7В, Г класи, для учнів 9А, Б класів вікторину «Юний хімік», а 

учні 8-х класів пограли у вікторину «Загадкова хімія». Гра-змагання «Корисна 

хімія» була досить корисною для учнів 10-х  класів, які також позмагалися у  

конкурсі  проектів «Світ неметалів».  

Вчителями географії в рамках тижня проводилась гра «Наймудріший географ» 

та інтелектуально-розважальна гра «Найрозумніший» для учнів 6-х класів, 

учні 8-В класу брали участь у Аукціоні географічних знань «Вітчизняні вчені 

географи», 7-Г грі «Тварини дивують», а учні 6-А класу демонстрували свої 

знання у грі - вікторині «Знавці географії», 6 Б, В, Г географічній вікторині 

«Цікава географія», учні 7-В, Г  вікторині «Африка», 9-ті класи відправились у 

відео подорож «Життя в краплині води». Протягом тижня учні 6-11 класів 

активно брали участь у конкурсі газет «Україна – наш  дім», а 11-ті класи ще й 



фотоконкурсі «Знайди мене», досить багато було представлено учнями 

цікавих кросвордів на конкурс кросвордів «Природа України». 

Досить цікаво пройшла вікторина для учнів 5-х класів «Що ти знаєш про своє 

здоров’я». 

Завершився тиждень підведенням підсумків та нагородженням переможців. 

Організували та провели шкільні олімпіади ( всі вчителі – 

предметники); 

 Організовували та проводили   конкурси: 

з природничих дисциплін «Колосок – осінній 2017» (Скаковська Т. І.); 

«Колосок весняний 2018» (Скаковська Т. І.), Інтернет олімпіада «На урок» 

(Скаковська Т. О.), конкурс «Лелека» (Кубашевич О. А.) 

обласний конкурс з економіки  (Чорнуха Богдан 11 кл. диплом І ступеня, 

Єрмолаєв Максим 11 кл. диплом ІІІ ступеня (Зозуля О. В.) 

Було проведено: 

 міський семінар вчителів хімії на тему «Формування предметних 

компетентностей учнів при викладанні хімії різними навчально –методичними 

засобами» (Федорчук В. В., Ліньова О. В.)  

міський семінар вчителів біології на тему «Використання сучасних 

технологій на уроках біології» 

Члени ПМК брали участь в семінарах: 

Ліньова О. В. Обласна творча група творчо працюючих вчителів хімії з 

проблеми «Реалізація компетентнісного підходу у роботі з обдарованими 

дітьми», Методичний стартап  з теми «Організація освітнього процесу в 

контексті Концепції «Нова українська школа», 

Сичик Т. М. Інтегрований семінар-практикум учителів образотворчого 

мистецтва і природознавства «Формування життєвих компетентностей  

засобами природознавства та образотворчого мистецтва», 

Скаковська Т. І. Вебінар «Веб стем школа 2018 року», 

Дереженко О. М. міський семінар вчителів історії в колегіумі. 

Брали участь в перевірці олімпіадних робіт учнів міста: Ліньова 

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

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

екологія). 

   Вчителі ПМК були членами Журі  конкурсі - захисті робіт МАН 

 (Мартинюк Т.В.), педвиставка (Ліньова О. В.) 

Результати міських  олімпіад з предметів суспільно – природничого 

циклу: 

 ІІ місце з хімії клас, Корабліна А. 10 клас (Федорчук В. В.) 

ІІ місце з хімії Дубовець К., 8 клас, (Федорчук В. В.) 



ІІ місце з правознавства Андрощук М.,  9 клас,  (Дереженко О. М.) 

ІІІ місце з правознавства Щурук  К., 10клас, (Дереженко О. М.) 

ІІ місце з географії Щурук К., 10 клас,  (Макарчук Л. В.)  

ІІ місце з географії Бризгалова М., 8 клас,  (Макарчук Л. В.) 

ІІ місце з екології Єрмолаєв М., 11 клас, (Скаковська Т. І.) 

ІІІ місце з економіки Прищепа В. 11 клас (Зозуля О. В.) 

   Матеріали, подані на педагогічну виставку вчителями кафедри 

суспільно – природничих дисциплін в 2016 – 2017 н. р. 

№ Автор Назва посібника Короткий зміст 

1.  Кубашевич 

 О. А. 

   Формування патріотизму та  

тгромадянської 

відповідальності учнівської 

молоді засобами  шкільних 

історичних курсів в 

позаурочний час 

Практичний посібник 

Друкувалися в періодичних виданнях та на сайтах: 

Федорчук В. В., Макарчук Л. В. освітній портал на сайті Super urok-ua com, 

Федорчук В. В., Сичик Т. М. Методична скарбничка ІМЦ 

Керівниками «Школи обдарованої дитини»  були: 

Макарчук Л. В., Федорчук В. В. 

Працювали Творчі групи:  

Творча група шкільного рівня 

«Виховуємо патріотів»:  

(члени ПМК, керівник Мартинюк Т.В.) 

 «ІТ – компетентність як складова професійної педагогічної майстерності 

сучасного вчителя»  

(члени ПМК, керівник Федорчук В. В..) 

 

 

Керівник ПМК :                 Т. В. Мартинюк 

 

 

 


