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Тема району: «Формування ключових 

компетентностей та розвиток творчих 

здібностей школярів в умовах 

інформаційно-комунікаційного простору» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема школи: «Формування життєвих 

компетентностей особистості учня на 

основі розвитку творчих здібностей на 

уроках та в позаурочній діяльності на 

2015-2020 н.р.» 

 

  



Методичне об’єднання ставить такі основні завдання  

на 2019-2020 навчальний рік: 

 
1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання 

української мови та літератури, історії, іноземної мови, світової літератури, 

формування в учнів практичних умінь і навичок. 

2.  Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, 

формувати у школярів уміння і навички зв'язного усного і писемного 

мовлення. 

3.  Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм 

української літературної мови. 

4.  Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, 

української літератури, історії, світової літератури, творчо підходити до 

кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.  

5.  Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні 

освітні технології та інновації. 

6.  Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої 

літератури, періодичних видань. 

7.  Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи 

при цьому творчі здібності учнів. 

8.  Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з 

невстигаючими учнями. 

9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в 

учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, 

інших народів світу. 

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів: 

1.  Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного 

досвіду: 

•  кожному з членів методоб'єднання, що має власні педагогічні надбання 

чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи 

виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб'єднання. 

Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, 

виховних заходів, взаємовідвідування уроків; 

•  на засіданнях методоб'єднання систематично ознайомлюватися з 

новинками психолога - педагогічної, методичної літератури, фаховими 

періодичними виданнями. 

2.  Проводити аукціон педагогічних ідей. 

3.  Проводити творчі звіти вчителів 

4.  Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого 

почерку, створювати свою систему роботи. 

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів. 

1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і 

визначення психолога - педагогічних , медико - фізіологічних особливостей 

особистості. 



2. На уроках з предметів суспільно - гуманітарного циклу особливу увагу 

приділяти: 

-  розвитку зв'язного мовлення; 

-  збагаченню активного словникового запасу; 

-  розвитку діалогічного мовлення; 

-  удосконаленню якостей читання; 

-  розвитку оперативної пам'яті; 

-  формуванню духовної культури школярів. 

3.  Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання. 

4.  Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі 

слабкими учнями. 

5.  Організовувати навчання як процес пізнання дилемного оточуючого 

світу і себе. 

6.  Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, 

вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту. 

7.  Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою 

українського народу. 

8.  Проводити позакласну роботу з учнями. 



Інформація про вчителів ШМО суспільно-гуманітарних дисциплін 

 

№ П.І.П. учителя Вік Освіта спеціальність Предмет, що 

викладає 

Стаж 
роботи 

категорія телефон 

1 Палій Л.А. 52 вища Вчитель рос мови 

та літератури 

Зар.літ 31 1  

2 Палій О.О. 31 вища Вчитель Труд, навч 

Обр.мист, Зар.літ. 

11 спеціаліст  

3 Андрійчук Г.Г. 47 вища Вчитель Укр.мова та 

література 

26 1  

4 Басиста Н.В. 39 вища Вчитель Укр.мова та 

література, зар. літ 

17   

5 Мельник В.Г. 52 вища Вчитель Укр.мова та 

література 

32 1  

6 Соколовська Л. Д. 50 Вища Вчитель Нім мова 30 1  

7 Стахов О.Д. 49 вища Вчитель Нім мова 

,правознавство 

зо 1  

8 Боднарчук Л. Л.. 26 Вища Вчитель Англійська мова 1 спеціаліст  



Тематика засідань ШМО гуманітарного никлу. 

 

Засідання №1 (організаційно-інструктивне) 

 

Тема: Організація навчально-виховного процесу з гуманітарних дисциплін в 2019-2020 н.р. 

Мета: проаналізувати роботу МО за 2018-2019 н.р. та затвердити план роботи на 2019-2020 

н.р., опрацювати нормативно-правові документи. 

 

Форма проведення: методичний діалог 
№ 
з/п Основні питання до розгляду 

Термін Хто готує Примітки  

1 
Аналіз роботи ШМО учителів гуманітарного 

циклу за 2018/2019 н. р. та затвердження 

плану роботи на 2019/2020 н.р. 

30.08.2019 керівник ШМО, члени 

МО 

 

2 Розгляд нормативно-правових документів 

про організацію навчально-виховного 

процесу в 2019-2020 н.р.. ознайомлення з 

нормативними документами МОН України 

(зміни в Програмах, метод, рекомендації при 

викладанні предметів гуманітарного циклу в 

2019/2020 н.р.). 

Горбенко Н.В. 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

3 Аналіз результатів ЗНО та ДПА випускників 

школи в 2018/2019 н.р. 

Члени ШМО  

4. Розгляд календарно- тематичних планів 

вчителів гуманітарного циклу на 2019-2020 

н.р. 

Горбенко Н.В. 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

  



Засідання №2 

 

Тема: Організація навчання засобами інтерактивних технологій. 

 

Мета: Удосконалення інтерактивної освіти, формування готовності педагогів до інтерактивної 

взаємодії з учнями. 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін Виконавці 
Примітки 
 

1. Місце Інтернет- технологій у системі 

фахової педагогічної і методичної 

підготовки вчителя. 

12.11. 
2019 Палій Л.А. директор 

школи, вчитель рос. 

мови і зар. літ. 

 

2- Формування успішного освітнього 

середовища, шляхом впровадження 

інтерактивних технологій. 

 

Горбенко Н.В. 

заступник директора з 

навчально- виховної 

роботи. 

 

3. Круглий стіл: «Інноваційні технології- 

шлях до формування творчих здібностей 

учнів та їх пізнавальної активності». 

 Члени МО  

4. Хмарні технології на уроках 

гуманітарного циклу. 

 

Боднарчук Л.Л. 

вчитель англійської 

мови 

 

5. Практична робота: Моделювання 

фрагментів сучасного уроку з 

використанням інноваційних технологій. 

 Члени МО  

6. Експрес-огляд новинок методичної 

літератури. 

 

Шкільний бібліотекар, 

члени МО. 

 

 

  



Засідання №3 

 

Тема: Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку. Інтерактивні освітні технології. 

 

Мета: розглянути шляхи підвищення ефективності сучасного уроку та ознайомитися із 

сучасними освітніми технологіями. 

№ 
з/п 

Зміст роботи 

Термін 

Виконавці Примітки 

1. Інтерактивні форми навчання - 

важливий засіб підвищення 

ефективності сучасного уроку. 

15.01. 
2020 

Андрійчук Г.Г.вчитель 

української мови та 

літератури. 

 

2 Інформаційно-комунікаційні 

технології як засіб оптимізації уроку. 
Мельник В. Г., вчитель 

української мови та 

літератури. 

 

3. Самоаналіз уроку як засіб 

підвищення ефективності 

професійної діяльності вчителя. 

Стахов О.Д., вчитель історії  

4. Моделювання фрагментів уроків з 

використанням ІКТ. 

Члени МО  

5. Огляд новинок науково-методичної 

літератури. 

Шкільний бібліотекар.  

 

  



Засідання №4 

 

Тема: Компетентність якпедагогічне явище. Шляхи формування компетентностей учнів. 

 

Мета: Поглибити поняття компетентності як педагогічного явища, розглянути шляхи 

формування компетентностей учнів, їх творчих здібностей та пізнавальної активності. 

№з 
/п 

Зміст роботи Термін Виконавці Примітки 

1. 
Роль інноваційних технологій у 

розвитку освітніх компетенцій учнів. 

30.03. 
2020 

Боднарчук Л.Л. вчитель 

англійської мови. 

 

2. Інноваційні технології - ефективний 

засіб формування предметних ком 

петентностей школярів, розвитку їх 

творчих здібностей 

Мельник В,Г, вчитель 

української мови і 

літератури. 

 

3. Інформація про хід підготовки до 

ДПА та ЗНО. 

Горбенко Н.В. заступник 

директора з навчально- 

виховної роботи., члени МО. 

 

4. Інформація про виконання 

держпрограм. 
Горбенко Н.В. заступник 

директора з навчально- 

виховної роботи. 

 

5. Звіт про результати участі школярів в 

олімпіадах, конкурсах тощо.. 

Горбенко Н.В., заступник 

директора з навчально- 

виховної роботи, члени МО. 

 

6. Рекомендації та побажання щодо 

роботи МО в 2020-2021 н.р. 

Панорама ідей. Складання 

перспективного плану роботи. 

Члени МО.  

7 Огляд новинок науково- методичної 

літератури. 

 Шкільний бібліотекар  

 


