Звіт
про роботу вчителів української мови і літератури та світової
літератури за 2016 – 2017 н.р.
Наша прекрасна мова – солов’їне слово
Петро Яцик
Незнищенним скарбом століть називають рідну мову і літературу,
що передається від покоління до покоління, об’єднуючи минуле й
прийдешнє. І лише той, хто намагається сягнути глибини мудрості,
здобуде успіх у житті.
У День писемності щорічно стартує Міжнародний конкурс знавців
мови. Цей унікальний марафон організований великим меценатом і
громадським діячем Петром Яциком, який завжди пам’ятав про
благословенну землю, а мову вважав красивою і мелодійною, щирою і
барвінковою, як і душу українського народ, переконував, що «наша
прекрасна мова - солов’їне слово». Тому учні 3 – 11 класів писали
диктанти за цією ж тематикою.
Переможцями стали Колеснік Надія, Прокопишина Каріна (3-А,
класовод Маламура О.В.), Деркач Софія (3-Б, класовод Загарія М.П.),
Браганець Юлія, Снопко Вероніка (3-В, Коваль Л.А.), Мельниченко Юлія,
Маринчук Богдан, Миргородська Діана (4-А, Власюк М.В.), Дробот Кіра,
Сороколіт Анна (4-Б, Мартисенко Т.Д), Ільченко Софія, Коваленко Ілона,
Бегека Юля (4-В, Дика С.Г.), Андрущенко Діана(5-А, учитель Чорна Н.Л.),
Беланова Влада (5-Б, учитель Рудь Л.М.), Сердунь Анна (5-В, учитель
Андрущенко Л.В.), Кушнір Денис, Дорошенко Анна (6-Б, учитель
Красилівська Н.А.), Кловак Марія
(6-В, учитель Зінорук Н. О.),
Урбановський Станіслав (7-А, учитель Зінорук Н. О.), Кузічева Аліна
(7-Б, учитель Чорна Н.Л.), Склярук Святослав
(7-В, учитель
Задорожня Г. С.),
Бондаренко Діана, Гранатюк Діана (8-А, учитель
Віштак С.М.), Зайцев Дмитро, Ручка Анна (8-Б, учитель
Андрущенко Л.В.), Дацюк Діана, Малик Тетяна ( 8-В, учитель
Задорожня Г.С.), Мікова Анастасія, Сербенівська Інна (9-А, учитель
Красилівська Н.А.), Смілянець Анастасія, Степанюк Анна (9-Б, учитель
Віштак С.М.), Грицько Тетяна (10-А, учитель Віштак С.М.), Пісківець
Софія (10-Б, учитель Чорна Н.Л.), Зволінська Алла (10-В, учитель
Віштак С.М.), Вояківська Аліна, Вікторук Севастіан, Рижук Віталіна
(11-А, учитель Гричина А.М.), Сопінська Анастасія, Зайцева Оксана
(11-Б, учитель Красилівська Н.А.). Переможці направлені для участі в
ІІ етапі Конкурсу.
У школі була проведена урочиста лінійка до Дня української
писемності та мови на тему: «Мова – глибина тисячоліть», проведена
учителем української мови та літератури Віштак С.М. з учнями 9-Б класу

для старшокласників; лінійка «Розвивайся, звеселяйся, українська мово!»
проведена класоводом Маламурою О.В. для учнів 1-4 класів,
Чорна Н.Л., учитель української мови та літератури, запросила на
відкриту виховну годину у 5-А клас на тему: «Глибини народної
мудрості», Пасічнюк К.М.- на гостину «До мови серцем доторкнись та
збережи її навіки» (3 клас).
Учні 9-11 класів та учителі школи взяли активну участь у проведенні
XVІІ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності «Україна на
зламі тисячоліть», який відбувся 9 листопада о 11.30 годині та сприяв
вихованню патріотизму, високої духовності та активної громадянської
позиції,
На уроках літератури під час поетичної хвилинки звучали вірші
поетів – земляків про велич рідного слова. Задорожня Г.С. провела брейн
– ринг у 8 –В класі «Чи знаєш ти рідну мову?», а Зінорук Н.О. –
мовознавчий турнір «Знавці рідної мови» між учнями 6–х класів.
Учителем було підібрано багато цікавих завдань, котрі пов’язані з різними
розділами мовознавства. Такі заходи навчають школярів грамотності та
винахідливості, а також взаємопідтримці.
Переможцями стали учні
6 –В класу.
Учні 10–х класів (учитель Чорна Н.Л., Віштак С.М.) беруть активну
участь у виховних заходах (до Дня писемності, до Дня пам’яті Василя
Стуса), проведених у районній бібліотеці. Красилівська Н.А. з учнями
11- Б класу відвідала краєзнавчий музей, провела на високому рівні,
майстерно літературну мандрівку «Сторінки життя і творчості Івана
Багряного».
Учні нашої школи беруть активну участь в олімпіадах та конкурсах.
Зокрема: конкурс «Олімпус», «Я – європеєць», «Соняшник»; «Я гордий
тим, що українець зроду» (учениця 5 –А класу Куровська К. (учитель
Чорна Н.Л.) отримала призове місце у Всеукраїнському конкурсі в
номінації – проза «Неказкова казка»).
Учень 6–Б класу Кушнір Д. та учениця 9 –А класу Мікова А.
(учитель Красилівська Н.А)
зайняли 1 місце у районному етапі
Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Г.Шевченка, а також 5 та 7 місце – в
обласному етапі. Учениця 9 - А класу (учитель Красилівська Н.А.) взяла
участь у МАН на тему: «Дієслівні синоніми в поемі І.П.Котляревського
«Енеїда».
Своєрідним оглядом та підсумком результатів методичної роботи є
районний та обласний конкурс – виставки творчих надбань «Освіта
Жашківщини», «Освіта Черкащини». У рамках виставки вчителями
української мови та літератури нашої школи у складі педагогів району
підготовлено розробки уроків з української літератури для 8 класу
навчально–методичного посібника за новою програмою (творчість
Т.Шевченка і Л. Українки). Уроки надруковано в серії «Бібліотека журналу

«Вивчаємо українську мову та літературу», - Харків, видавнича група
«Основа»,- листопад, 2016 рік та січень 2017 рік.
Тиждень світової літератури
Упродовж 30.01 - 03.02 відповідно за графіком у нашій школі
проходив тиждень світової літератури. Учителі t літератури Колодкіна
Л.М., Вичерова М.П., Віштак С.М. оформили тематичну стіннівку. Була
проведена літературна вікторина «Із скарбнички мудрості англійських
поетів і прозаїків» (між учнями 8-х класів – Колодкіна Л.М., між учнями 9х класів – Вичерова М.П.). 01.02 Колодкіною Л.М. на високому рівні була
проведена літературна гостина за творчістю Марка Твена «Досліджуйте,
мрійте, відкривайте». Майстерно, цікаво інсценізовано уривки вивченого
твору «Пригоди Тома Сойєра» учнями 5 – х класів. Вичерова М.П. з
учнями 8 - 9 класів здійснила змістовну та захопливу мандрівку «Чарівні
звуки сонета». Прозвучали розповіді про створення цього незвичайного
жанру, його авторів – неперевершеного Петрарка, Шекспіра, Рильського,
Франка. Пройшли віки, змінилися люди, стали іншими смаки й ідеали, а
сонети хвилюють і досі. Бо вічними є щирість людських почуттів,
справжня дружба і вірне кохання. Це і є, певно, той ключ, яким можна
відчинити двері, за якими живе «вічна таїна» сонетів.
Педагоги намагаються сприяти усвідомленню найважливіших
цінностей моралі та етики, що роблять людину душевно багатою на добро,
чесність, благородство, а тому використовують інноваційні технології,
різні форми та методи, види роботи. Хочеться вірити, що щирі, чудові
слова про рідну мову, рідний край, Батьківщину залишать добрий слід у
серцях школярів, а конкурси стануть змістовним уроком, духовним
поводирем для дітей та дорослих і спонукатимуть до подальшого
поглиблення знань з української мови і літератури для того, щоб стати не
лише переможцем, а й справжнім патріотом України:
Над усі багатства і припливи мод
Шануймо мову серцем і вустами.
Народ без мови – це вже не народ.
Без мови всі б ми сиротами стали.
Ідуть гріхи за нами і борги.
Від них зректися – не шукаймо броду.
Шануймо мову над усі боги,
Якщо ми хочем зватися народом!
О. Софієнко

