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Вступ 

 

        Одним із стратегічних завдань освіти, згідно з Національною доктриною розвитку 

освіти України в ХХІ столітті, є формування творчої особистості, здатної на свідомий та 

відповідальний вибір за різних життєвих обставин. Така особистість зуміє правильно 

обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою 

завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах 

діяльності.  Тому весь навчальний рік  МО працювало над реалізацією науково-

методичної проблеми: «Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом формування 

інформаційних та комунікативних компетенцій». 

Робота шкільного методичного об’єднання   зосередилася на розкритті інтересів, нахилів 

та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на 

подоланні розриву між теорією та практикою у вивченні дисциплін суспільно-

гуманітарного циклу.   

       У 2018-2019 н.р. було проведено 5 засідань, теми яких були спрямовані на вивчення 

нормативних документів, підвищення педагогічної майстерності вчителів та 

ефективності уроку,  вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, 

інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної 

компетентності, створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості 

кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і 

ключових компетентостей, формування вмінь використовувати набуті знання для 

розв’язання практичних завдань, вивчення та впровадження перспективного 

педагогічного досвіду, роботу з обдарованими дітьми, роботу з учнями випускних класів 

з підготовки до ДПА та на зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів . 

        Всі члени методичного об’єднання протягом року провели відкриті уроки, 

використовуючи нетрадиційні форми навчання. Було проведено предметні тижні 

(світової літератури, історії, англійської мови), Шевченківський тиждень, Дні української 

писемності, тиждень правових знань.  

          

          Поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд 

недоліків: 

• немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними 

наочними посібниками, роздатковим дидактичним матеріалом; 

• недостатня матеріально-технічна база кабінетів 

• аналіз динаміки успішності, моніторинг потребує більшої уваги.  

        Аналіз роботи педагогів методоб’єднання дає підставу зробити висновок, що 

завдання, які були поставлені в минулому році з вивчення й впровадження науково-

методичної проблеми в основному виконано. 

       Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний 

рік, результатів діагностування педагогів, проблем, які стоять перед сучасною школою в 

новому навчальному році МО продовжить працювати над реалізацією науково-

методичної проблеми: «Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом формування 

інформаційних та комунікативних компетенцій». 

 

 Завдання на новий навчальний рік 

 

         Упродовж останніх років Україна зробила значні кроки в реформуванні системи 

середньої освіти. Упровадження нових стандартів, перехід на нові методи навчання, 

введення ефективних технологій оцінювання знань учнів, розмаїття вітчизняних 



методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, 

наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.   

         Завдання сучасної української освіти полягає, передовсім, у формуванні 

особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, 

розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими 

орієнтувальними навичками й творчими здібностями. Конкурентноспроможною може 

бути лише по-справжньому компетентна особистість. На сучасному етапі життєві 

компетентності включають виховання відповідальної особистості, здатної до 

саморозвитку, самостійно, незалежно будувати свою долю, стосунки зі світом, 

реалізувати життєве призначення через особистий вибір, тому сьогодні перед школою 

постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку 

людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення, самостійно поповнювати знання, 

орієнтуватися в потоці наукової та політичної інформації , адаптуватися за будь-яких 

умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем 

на користь процесів саморозвитку й самоорганізації.    

        Формування компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності 

на уроках та в позаурочний час. Робота шкільного методичного об’єднання в наступному 

навчальному році повинна зосереджуватися на розкритті інтересів, нахилів та здібностей 

учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на подоланні розриву 

між теорією та практикою у вивченні дисциплін гуманітарно-естетичного циклу. 

 

Основні завдання  на 2019 – 2020 н. р.: 

 

• створення належних умов для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го 

класу; 

• опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних матеріалів 

щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н. р.; 

•   створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, 

формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і ключових 

компетентостей; 

•   виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення дисциплін 

гуманітарно-естетичного циклу; 

•  формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано 

користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування, 

дотримуючись норм українського етикету; 

• формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів прилучення  до культурних надбань 

українського народу й людства в цілому; 

•  вивчення та застосування  елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів 

навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності. активізація 

науково-дослідницької діяльності  учнів; 

• забезпечення  умов для індивідуального розвитку учнів, стимулювання 

інтелектуальної та соціальної активності, мотивування  навчальної діяльності; 

•  розвиток творчого потенціалу особистості учня та вчителя; 

• вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду, опанування 

педагогами інноваційних методик навчання та виховання; 

• підвищення якості підготовки учнів до ДПА. 

                 



Склад  вчителів  методичної комісії 

 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові вчителя 

Категорія Теми, над якими працюють вчителі 

1. Коновал І.В. – вчитель 

історії  та  правознавства. 

Вища  

категорія 

Розвиток критичного мислення на 

уроках історії.  Використання схем і 

таблиць на уроках основ правознавства. 

2. Бугійчик Н.І. – вчитель 

української мови та 

літератури. 

I категорія Розвиток творчих здібностей на уроках 

української мови та літератури. 

2. Зінько Я.М.- вчитель 

української мови та 

літератури. 

Вища 

категорія 

Використання народознавчих елементів 

на уроках української мови та 

літератури. 

3. Лагно Т.І. – вчитель 

української мови та 

літератури. 

Вища 

категорія 

 

Використання інноваційних технологій 

на уроках української мови та 

літератури. 

4. Рій М.М. – вчитель 

німецької мови. 

спеціаліст Використання різноманітних методів і 

прийомів на уроках німецької мови, які 

сприяють всебічному розвитку 

особистості. 

5. Марець І.З.- вчитель 

англійської мови. 

ІІ 

категорія 

Використання інтерактивних методів 

навчання на уроках англійської мови. 

6. Кісіль Л.Ф.  Вища 

категорія 

Розвиток пізнавальної активності учнів 

на уроках зарубіжної літератури. 

7. Христиніна Л.І. – вчитель 

музичного мистецтва. 

II 

категорія 

Вивчення музичної грамотності учнів. 

8. Квас Н. М. – вчитель 

трудового навчання. 

І 

категорія 

Розвиток активізації мислення , 

розумової та творчої діяльності на 

уроках трудового навчання. 

9. Лагно Т.І. – вчитель 

християнської етики. 

Вища 

категорія 

Християнська мораль – основа 

виховання молодого покоління.  

      



Засідання  № 1 

09.09.2019р. 

№ Назва  заходу Форма 

проведення 

Відповідальні 

1 Обговорення і затвердження  плану  

роботи методичної комісії на 2019 – 2020 

н.р. 

Круглий стіл Зїнько Я.М.. 

Лагно Т.І. 

2 Погодження календарно – тематичного 

планування  вчителів – предметників на 

2019 – 2020 н.р. 

3 Вивчення  пояснювальних  записок до 

програм гуманітарного циклу. 

4 Інформація про забезпечення учнів 

підручниками. 

5 «Творча майстерність учителя» Педагогічний 

тренінг 

Лесяк М.В. 

 Домашнє завдання: 

1. Планування предметних тижнів. 

2. Підготувати завдання для 

шкільних предметних олімпіад. 

 

 

 

Члени МК 

 

 

                                                Засідання № 2 

09.11.2019р. 

№ Назва  заходу Форма 

проведення 

Відповідальні 

1 «Сучасна музика» Квест Христиніна Л.І. 

2 «Знавці музики» Турнір Христиніна Л.І. 

3 «Квітковий вернісаж» Виставка-

конкурс 

Зінько Я. М.Квас 

Н.М. 

4 «Козацькі забави» Свято 

 

Коновал І.В. 

5 «Мова єднає всіх Мовознавчий 

турнір 

Зінько Я.М. 

6 «Лицарський турнір за романом 

Вальтера Скотта «Айвенго»» 

Лицарський 

турнір 

Кісіль Л.Ф. 

7 «Сучасній школі – сучасні вчителі» Тренінг Лесяк М.В. 

 Домашнє завдання:  
1.Підготувати учнів до участі у ІІ турі 

Всеукраїнських олімпіад з предметів. 

 Члени МК 

 

                                             

 



Засідання № 3 

21.12.2019р. 

 Назва заходу Форма 

проведення 

Відповідальні 

1. Використання дидактичних ігор на 

уроках. 

Семінар-

практикум 

Члени МК 

2. Аналіз  шкільних  конкурсів з 

предметних тижнів. 

 Члени МК 

3. Аналіз Всеукраїнських конкурсів.          Члени МК 

4. «Зимові свята у Великобританіі» Брейн-Ринг     Марець І.З. 

5. Казка «Рукавичка» Урок – казка      Марець І.З. 

6. Милосердя й доброта – людства два 

крила.» 

Біблійні читання Рій М.М. 
 

7. «Зимові свята в Німеччині» Виховний захід Рій М.М. 

8.  «Свої права ти добре знай ти їх шануй та 

поважай». 

Правовий брейн-

ринг 

Коновал І.В. 

 Домашнє завдання:  
Підготувати розробки уроків для 

подання на шкільний сайт  «Мій кращий 

урок». 

 Члени МК 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 



Засідання № 4 

23.02.2020р. 

 

 Назва заходу Форма 

проведення 

Відповідальні 

1. Фестиваль сучасної української 

патріотичної пісні «Мелодія єднає, на 

мир надихає». 

Відкритий 

виховний захід 

Христиніна Л.І. 

2. «Україна-соборна держава» Виховний захід Коновал І.В. 
 

3. «У пошуках скарбу» Квест Зінько Я.М 

 
 

4. Інтерактивні технології на уроках 

зарубіжної літератури 

Доповідь Кісіль Л.Ф. 
 

5. «Музика – частка людського життя» Музичний КВК Христиніна Л.І. 

6. «Творчий учитель. Який він?» Круглий стіл Лесяк М.В. 

 Домашнє завдання: 
1. Підготувати завдання для ДПА.  

2. Планування заходів до святкування  

Шевченківських днів, до 

Всесвітнього дня поезії. 

  

 

Вчителі-філологи. 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 



Засідання № 5 

21.05.2019р. 

 

 Назва заходу Форма 

проведення 

Відповідальні 

1. Керролпека творчих винаходів за 

повістю-казкою Л. Керрола «Аліса в 

Країні Див» 

 Кісіль Л.Ф. 

2. «Методичні рекомендації до технології 

міжпредметних семінарів». 

Доповідь Зінько Я.М. 

3. «Писанка. Технологія виготовлення 

писанок»  

Урок – проект  Квас Н.М. 

4. Стратегія особистісного і професійного 

вдосконалення 

Заняття-диспут Лесяк М.В. 

5. Обговорення роботи МК за 2019-2020 

навчальний рік. 

 Члени МК 

  6. Пропозиції щодо роботи методичної 

комісії на новий навчальний рік. 

 Члени М.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


