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Науково-методична проблема над якою 
працює школа 

Впровадження інноваційних технологій з метою формування 

особистості учня та вдосконалення діяльності моделі 

навчального закладу 

 

Науково-методична проблема МО вчителів                                 

гуманітарного циклу 

Формування ключових компетентностей успішної особистості на 

уроках на засадах педагогіки партнерства в контексті положень 

Нової української школи 

 
 
 
 

Мета роботи методичного об’єднання: 
   Треба бачити себе в дітях, щоб допомогти їм стати дорослими; 

треба сприймати їх як повторення свого  дитинства, щоб 

самовдосконалюватися; треба жити життям дітей, щоб бути 

гуманними. 

 

Пріоритетні напрямки роботи: 
   Удосконалювати особистість, а не перебудовувати світ. 

   Вважати домінуючим духовно-ціннісний підхід в питанні розвитку 

особистості. 

   Розвивати ідеї патріотизму,виховання любові до рідного краю, до 

своєї Батьківщини. 

   Активно використовувати між предметні зв'язки. 

   Використовувати активні й інтерактивні методи навчання з метою 

активізації пізнавальної інтелектуальної діяльності учнів. 

 

 

 



Список членів методичного об’єднання  

 

№ Вчитель Посада, 

предмет, який 

викладає  

Категорія,  

педзвання 

Педагогі

чний 

стаж 

Атестація 

1 Палажук 

Катерина 

Анатоліївна 

Учитель 

української 

мови та 

літератури 

вища 

старший 

учитель 

33 09.04.2021 р 

2 Яцкова Ірина 

Володимирівна 

Учитель 

зарубіжної 

літератури  

вища, 

старший 

учитель 
19 

10.04.2018 р. 

3 Власюк 

Світлана 

Вікторівна 

Учитель 

української 

мови та 

літератури 

вища 

учитель-

методист 

28 09.04.2020 р. 

4 Яцков 

Володимир 

Анатолійович 

Учитель історії, 

правознавства 

громадянської 

освіти 

вища 

учитель-

методист 
34 

02.04.2019 р. 

5 Клименко Юлія 

Сергіївна 

 

Учитель історії, 

правознавства  

ІІ 

6 

09.04.2020 р. 

6 Багінська Ольга 

Анатоліївна 

Учитель 

української 

мови та 

літератури 

вища 

учитель-

методист 

36 10.04.2018 р 

7 Митнік 

Людмила 

Олексіївна 

Учитель 

української 

мови та 

літератури  

вища 

старший 

учитель 

15 09.04.2020 р. 

8 Лесько-

Фаустман Ольга 

Олексіївна   

Учитель 

англійської та 

німецької мов 

вища 

учитель-

методист 

21 09.04.2020 р. 

9 Ковальчук 

Валентина 

Миколаївна 

Учитель 

зарубіжної 

літератури 

вища 

старший 

учитель 

18 09.04.2020 р. 



10 Ковальчук 

Костянтин 

Володимирович 

Учитель 

англійської 

мови 

І 17 25.03.2021 р. 

11 Скурська 

Людмила 

Миколаївна 

Учитель 

англійської 

мови 

вища 

старший 

учитель 

18 02.04.2019 р. 

12 Бабіч Інна 

Артурівна 

Учитель 

англійської 

мови 

ІІ 05 30.03.2017 р 

13 Сіончук Марина 

Павлівна 

Учитель 

образотворчого 

та музичного 

мистецтв 

сер. пед. 

спец. 

01  

14 Кущ Ольга 

Миколаївна 

Педагог-

організатор, 

учитель 

української 

мови та 

літератури, 

ІІ 09 25.03.2021 р. 

15 Костіна 

Світлана 

В’ячеславівна 

Асистент 

учителя, 

вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

11 т.р. 01 25.03.2021 р. 

16 Шрам Тетяна 

Сергіївна 

Учитель історії, 

правознавства 

І 10 31.03.2021 р. 

17 Нижник Наталія 

Василівна 

Асистент 

учителя 

11 т.р. 35 10.04.2018 р. 

18 Романко Раїса 

Борисівна 

Учитель 

англійської та 

німецької мови 

вища 

старший 

учитель 

31 09.04.2020 р. 

19 Кузнецова Ольга 

Іванівна 

Асистент 

учителя 

вища 

старший 

учитель 

40 04.04.2017 р. 

 

 



 

Методичні теми учителів гуманітарного циклу ОНЗ 

«Миропільська гімназія» 

№ 

Прізвище та 

ініціали учителя Методична тема над якою працює учитель 

 

1 
Палажук Катерина 

Анатоліївна 
Формування українського національного характеру 

на уроках мови та літератури 

2 
Яцкова Ірина 

Володимирівна 
Використання інформативно-комп'ютерних 

технологій на уроках 

3 

Власюк Світлана 

Вікторівна Активізація мотиваційної сфери та пізнавальної 

діяльності учнів під час вивчення української мови 

та літератури 
 

4 

Яцков Володимир 

Анатолійович 

Формування національної свідомості та ідентичності 

шляхом роботи з історичними та біографічними 

матеріалами на уроках історії 

5 

Багінська Ольга 

Анатоліївна 
Формування навичок критичного мислення на 

уроках мови та літератури засобами інтерактивних 

технологій. 

6 

Клименко Юлія 

Сергіївна 

 

Формування інформаційно-комп’ютерної 

компетентності як можливість розширення 

пізнавальних потреб учнів під час вивчення історії 

7 

Митнік Людмила 

Олексіївна 

 

Розвиток критичного мислення учнів на уроках 

словесності 

8 

Лесько-Фаустман 

Ольга Олексіївна   

Методи ефективного викладання граматичного і 

лексичного матеріалу як основної складової 

успішного оволодіння іноземною мовою. 

9 

Ковальчук 

Валентина 

Миколаївна 

Розвиток критичного мислення учнів на уроках 

словесності» 



10 

Ковальчук 

Костянтин 

Володимирович 

Комунікативний метод вивчення іноземної мови у 

проблемно-орієнтованому навчанні, як засіб 

підвищення мотивації до навчання іноземної мови. 
 

11 
Скурська Людмила 

Миколаївна 

Реальні ситуації спілкування на уроці іноземної 

мрви, організація діалогічного мовлення 

12 

Бабіч Інна 

Артурівна Розвиток літературних здібностей творчої 

особистості  на уроках словесності і в позаурочний 

час. 

 

13 
Сіончук Марина 

Павлівна 

Використання інтерактивних технологій  на уроках 

образотворчого мистецтва та музики 

14 
Кущ Ольга 

Миколаївна 
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках 

української мови та літератури 

15 
Костіна Світлана 

В’ячеславівна 
Співпраця асистента вчителя  з вчителями –

предметниками на уроках 

16 

Шрам Тетяна 

Сергіївна 

Роль і місце місцевого краєзнавчого матеріалу на 

уроках історії  для розвитку пізнавальних і 

розумових  здібностей учнів 

17 
Нижник Наталія 

Василівна 
Інноваційні підходи в роботі асистента вчителя з 

учнями  з особливими освітніми потребами 

18 

Романко Раїса 

Борисівна 

Колодяжненської 

філії КУ ОНЗ 

«Миропільська 

гімназія» 

Ефективні методи роботи на уроках англійської мови 

19 
Кузнецова Ольга 

Іванівна 
Нестандартні форми роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами 

 
 
 
 



Засідання № 1 

Серпень 

Круглий стіл. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2019-2020 н. р. та 

основні завдання на 2020-2021 н.р. 

1.  Аналіз роботи м/о вчителів української мови, літератури та зарубіжної 

літератури,іноземної, історії в 2019-2020 н. р.  

Скурська Л. М, Яцков В.А.,Ковальчук В.М. 

2.  Про підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2020 р. з 

української мови та літератури. Задачі м/о учителів української мови та 

літератури з підготовки до ЗНО та ДПА в 2020-2021 н. р.  

Митнік Л.О. 

3.  Обговорення результатів участі школярів в олімпіадах, конкурсах з 

української мови та літератури, іноземної, історії в 2019/2020 н. р. 

Підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах та конкурсах у 

2020-2021 н .р.  

                                                                           Власюк С.В. 

4.  Опрацювання офіційних документів МОН України, чинної 

нормативної бази, Державних навчальних програм: 

 Вивчення та обговорення інструктивно-методичних 

рекомендацій щодо особливостей вивчення предметів мовно-

літературної галузі в 2020-2021 навчальному році в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Палажук К.А. 

  Ознайомлення з Листом МОН № 1/9-495 від 31.08.2020 "Щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти в 2020/2021 н.р". 

Багінська О. А. 

  Ознайомлення з Листом МОН № 1/9-420 від 05.08.2020 "Щодо 

організації роботи закладів загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році» 

Бабіч І.А. 

5.  Особливості застосування технологій змішаного та дистанційного 

навчання в умовах адаптивного карантину. 

6. Розгляд планів на перспективу: мовно-літературні конкурси, тижні, 

місячники. Організація роботи з обдарованими дітьми. 



Яцкова І.В. 

7.  Обговорення й затвердження плану роботи МО та методично-

педагогічних проблем, над якими працюватимуть у навчальному році 

учителі - члени МО. 

Палажук К.А. 

8.  Огляд новинок методичної та педагогічної літератури. Ознайомлення з 

кращими Інтернет-ресурсами учителів-філологів. 

Яцкова І.В. 

 

Робота між засіданнями 

Вересень – жовтень 

1. Вивчення положень нового Державного стандарту базової середньої 

освіти. 

Члени м/о 

2. Ознайомлення з особливостями оновлених сертифікаційних робіт ЗНО 

2021 з української мови та української мови й літератури. 

Члени м/о 

3. Опрацювання нормативно-методичної літератури, ознайомлення з 

переліком навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і 

науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 

навчальному році. 

Члени м/о 

4. Ознайомлення з вимоги до оформлення шкільної документації, 

особливостями заповнення сторінок класного журналу в умовах 

змішаного та дистанційного навчання. 

Члени м/о 

5. Проведення діагностичних контрольних робіт у 5-х, 10-х класах з 

української мови. 

Вчителі-філологи 

6. Проведення І етапу олімпіади з української мови та літератури, 

іноземної мови, історії  та участь у ІІ турі. 

Митнік Л.О., скурська Л.М. 



7. Проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови 

імені Петра Яцика та участь у ІІ турі. 

Митнік Л.О, Палажук К.А. 

8. Контроль стану ведення учнівських зошитів з української мови, 

літератури, іноземної мови, зарубіжної літератури. 

Митнік Л.О., Яцкова І.В. 

9. Індивідуальна робота з обдарованими учнями: консультації, додаткові 

заняття, творчі завдання. 

Члени м/о 

10. Ознайомлення з освітніми трендами та тенденціями в освіті на 2020-

2021 н. р. 

Члени м/о 

11. Робота над методично-науковими проблемами з педагогіки за 

планами самоосвіти. 

Члени м/о 

 

Засідання № 2 

Жовтень 

Семінар. «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти закладу» 

1. Сутність понять «якість освіти» та «якість освітньої діяльності». 

Яцкова І.В.. 

2. Принципи розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Митнік Л.О. 

3. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти, її складові 

напрями:  

 освітнє середовище; 

 система оцінювання здобувачів освіти; 

 педагогічна діяльність педагогічних працівників закладів освіти; 

 управлінські процеси. 

Власюк С.В. 

4. Про проведення та результати І етапу олімпіади з предметів. 



Палажук К.А. 

5. Про підготовку до змагань І та ІІ етапів Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика. 

Багінська О.А., Митнік Л.О. 

6. Про проведення Місячника писемності. 

Палажук К.А, Кущ О.М. 

7. Про організацію та проведення І та ІІ етапів Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка.  

Митнік Л.О., Палажук К.А. 

 

Робота між засіданнями 

Листопад– грудень 

1. Проведення заходів згідно Місячника писемності та мови (за окремим 

планом). 

Учителі-філологи 

2. Підготовка та проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців 

української мови ім. П. Яцика. Участь у ІІ етапі конкурсу. 

Члени м/о 

3. Проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Участь у ІІ 

етапі конкурсу. 

Митнік Л.О., Палажук К.А. 

4. Майстер-клас: «Розвиток читацьких компетентностей засобами навчального 

діалогу на уроках зарубіжної літератури». 

Ковальчук В.М. 

 

 

 

 

 



Засідання № 3 

Січень 

Семінар методичних ідей. «Запровадження елементів STEM-освіти у 

вивчення предметів мовно-літературної галузі» 

1. . Основні положення Концепції розвитку STEM-освіти. 

Яцкова І.В. 

2. Впровадження елементів STEM-освіти у вивчення предметів мовно-

літературної галузі. 

Яцкова І.В. Ковальчук В.М. 

3. 2020-2021 н. р. – рік математики в Україні: розвиток математичної 

компетентності на уроках української мови, літератури та зарубіжної 

літератури. 

Митнік Л.О., Пресіч О.В.. 

4. Про результативність участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з української 

мови й літератури та Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. 

П. Яцика та мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. 

Палажук К.А. 

5. Обговорення та затвердження планів щодо проведення заходів до 

Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських свят, тижнів української 

мови та літератури, зарубіжної літератури. 

Багінська О.А. 

6. Про підготовку до ДПА та ЗНО на уроках української мови та літератури. 

Митнік Л.О, Палажук К.А. Багінська О.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Робота між засіданнями 

Січень - квітень 

1. Організація та проведення Міжнародного дня рідної мови.  

Учителі-філологи 

2. Проведення Тижня української мови та літератури (за окремим планом) та 

зарубіжної літератури, англійської мови, історії 

Учителі-предметники 

3. На гостини до Лесі. Засідання МО. 

                                                                                            Члени МО 

4. Проведення заходів, приурочених дням пам’яті Тараса Шевченка (за 

окремим планом). 

Учителі-філологи 

5. Робота вчителів над власними науково-методичними проблемами з 

педагогіки. 

Члени МО 

6. Проведення відкритих уроків, які демонструють роботу над методичною 

проблемою вчителя та її втілення у практичну діяльність 

Члени МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання № 4 

Травень 

Творча майстерня. Про підсумки роботи МО за 2020-2021 н.р. 

1. Звіти вчителів про підсумки роботи за 2020-2021 н.р., про стан виконання 

навчальних планів і програм. 

Вчителі-філологи 

2. Про підготовку учнів 9 та 11 класів до участі в ДПА та ЗНО-2021. 

Клименко Ю.С. 

3. Аналіз результатів семестрових та річних підсумкових контрольних робіт з 

предметів. Вироблення рекомендацій. 

Митнік Л.О., Багінська О.А 

4. Звіт керівника МО про роботу протягом навчального року. 

Палажук К.А. 

5. Попередній розподіл навантажень учителів на наступний навчальний рік. 

Клименко Ю.С. 

 


