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Голова методоб‘єднання: Здор Світлана Вікторівна 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методична проблема методоб‘єднання 

 

Формування креативного підходу до викладання предметів філологічного 

циклу через впровадження інноваційних технологій в системі соціокультурної 

взаємодії вчителя й учня. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Підвищення науково-теоретичного рівня 

та методичної кваліфікації 

 

П.І.Б. Тема, над якою працює вчитель Форма звіту 

Соломаха Н.І. 

Впровадження технологій  НУШ для  реалізації мети мовно-літературної освітньої 

галузі базової середньої освіти: виховання на цінностях, формування ідентичності в 

контексті мовно-літературної галузі 

Підготовка 

матеріалів 

до друку 

Здор С.В. Інтерактивні методи навчання української мови та літератури 
Виступ на 

методоб‘єднанні 

Соломаха Н.І. Розвиток креативності на уроках української мови та літератури та в позаурочний час 

Підготовка 

матеріалів 

до друку  

Молодик К.Ю. 
Створення Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та 

літератури 

Виступ на 

методоб‘єднанні 

Молодик К.Ю. Інформаційно-комунікативні технології в освітньому процесі 
Виступ на 

методоб‘єднанні 

Єлсукова О.В. Інтерактивні методи навчання світової літератури 
Виступ на 

методоб‘єднанні  

Здор С.В. Гармонізація емоційного та інтелектуального світу учнів засобами світової літератури 
Виступ на 

методоб‘єднанні 

Усі вчителі 

 Створення посібника PISA (Programme for International Student Assessment) із 

завданнями, що можуть бути використані вчителями в шкільній практиці в процесі 

формування в учнів читацької компетентності. 

Підготовка 

матеріалів на 

виставку 

«Зернини 

досвіду» 



 

Заходи щодо вивчення стану 

 навчально-виховної роботи 2021-2022 н.р. 

                         

1 
Дібрати завдання для проведення моніторингових 

контрольних робіт 

Соломаха Н. І. 

   Здор С. В. 

Молодик К. Ю. 

вересень, 

березень  

2 
Провести загальношкільну олімпіаду з української мови 

та літератури, зарубіжної  літератури 

Всі 

вчителі 
жовтень                   

3 
Провести шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ім. 

Т.Шевченка  

Всі 

вчителі 
Жовтень 

4 
Провести шкільний етап Міжнародного конкурсу ім. П. 

Яцика 

Всі 

вчителі 
Листопад 

5 Провести шкільне свято «День української писемності» 
Всі 

вчителі 
9.11 

6 Пройти курси «Сучасні інформаційні технології НУШ» 
Всі 

вчителі 

Серпень 

Вересень 

7 
Взяти участь у міському турі  

Всеукраїнського конкурсу ім. Т.Шевченка  
Всі 

вчителі 
Жовтень 

8 
Взяти участь у міському турі  

Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика 
Всі 

вчителі 
Листопад 

9 Взяти участь у міському турі предметних олімпіад 
Всі 

вчителі 
листопад 

грудень 

10 
Забезпечити участь учнів у міському етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Об‘єднаймося ж, брати мої» 

Всі 

вчителі 
Грудень 

11 

З метою підвищення інтересу до художнього слова та 

покращення техніки читання проводити конкурси 

читців-декламаторів, літературні вікторини та вечори, 

брати участь у заходах на відзначення ювілейних дат 

українських письменників та видатних діячів 

Всі 

вчителі 
Постійно 

12 

Взяти участь у презентації нових книг черкаських 

письменників в Обласній бібліотеці для юнацтва, а 

також в інших заходах, які проводить бібліотека  

Всі 

вчителі 
Постійно 

13 Організувати проведення у школі предметних тижнів 
Всі 

вчителі 

грудень, 

березень 

15 
Провести конкурс учнівських творів «День пам’яті та 

примирення» 

Всі 

вчителі 
Квітень 

16 
Взяти участь у конкурсах творчо обдарованих дітей: 

поетів; читців сучасної української поезії. 

Всі 

вчителі 
Квітень 

17 
Контролювати стан ведення учнівських зошитів, 

дотримання єдиного мовного режиму 
 

протягом 

року 

18 
Провести огляд навчальних кабінетів №214, №215, 

№216, №310. 
 

вересень, 

лютий 

19 
Організувати роботу консультативних пунктів для 

учнів 9-х та 11-х класів у підготовці до ДПА 
 ІІ семестр 



20 

Знайомитися та впроваджувати в роботу елементи 

передового педагогічного досвіду вчителів ліцею, міста, 

області 

Всі 

вчителі 
Постійно 

21 

Провести огляд предметних комп’ютерних програм та 

вивчити можливості використання їх  

у мультимедійному класі 

Всі 

вчителі 
листопад  

22 
Організовувати навчальні екскурсії до літературних 

музеїв, історико-літературних пам’яток рідного краю 

Всі 

вчителі 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підвищення кваліфікації, вивчення і використання                              

в практиці роботи вчителів  

перспективного педагогічного досвіду 

 

1. Брати участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів-словесників, 

вчителів історії та права. 

2. Взяти участь у роботі міських та обласних творчих груп і проектів  

2. Організувати відвідування членами МО консультаційних пунктів з питань 

календарного планування, ведення шкільної документації, удосконалення  

навчально-виховного процесу. 

3. Ознайомитися та використовувати елементи педагогічного досвіду учителів 

ліцею, міста, області. 

4. Відвідувати відкриті уроки вчителів школи та міста. У процесі 

взаємовідвідування уроків вивчати та впроваджувати в практику елементи 

перспективного досвіду членів МО. 

5. Провести огляд творчих надбань учителів, що готуються до атестації. 

6. Розробити і впровадити заходи щодо підготовки учнів до ЗНО з української мови 

та літератури. 

7. Розробити  і впровадити в навчально-педагогічну практику уроки з 

використанням інноваційних методів, мультимедійних технологій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планування засідань методоб‘єднання 

Перше засідання ( 10 вересня 2021 р.) 

Тема: Сучасні підходи до організації діяльності вчителя – словесника та 

навчання школярів у 2020-2021 н. р. 

1. Аналіз роботи МО за 2020-2021 н.р. 

2. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу з української 

мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови у 2021-2022 н .р. 

3. Результати ЗНО-2020 з української мови. 

4. Обговорення й затвердження плану роботи МО на 2021-2022 н.р. 

5. Планування роботи з предмета в новому навчальному році. 

6. Затвердження календарно-тематичних планів. 

7. Тиждень зарубіжної літератури. 

8. Інформація про мовознавчу гру «Соняшник». 

9. Календар пам’ятних дат. 

Форма проведення: семінарське заняття. 

1. Аналіз роботи м/о та аналіз викладання української мови та літератури, 

зарубіжної літератури  в 2021-2022 н.р.                                                                                 

                                                                           Соломаха Н.І. 

2. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу з 

української мови та літератури, зарубіжної літератури, російської мови у 2021-

2022 н .р. 

                                                                           Соломаха Н. І.  

Обговорення й затвердження плану роботи методоб’єднання вчителів 

гуманітарного циклу на 2021-2022 навчальний рік. 

Усі вчителі 

3.  Затвердження календарно-тематичного планування уроків та   

факультативних занять з української мови та літератури, зарубіжної літератури 

на 2021-2022  навчальний рік. 

                                                                           Усі вчителі 

4. Вербальне формувальне оцінювання: розробка  форм та критеріїв 

оцінювання  на уроках української мови, літератури, зарубіжної літератури. 

        Молодик К. Ю. 

5. Календар пам’ятних дат. 



 

Домашнє завдання:  

1. Працювати над пошуками нових форм і методів навчання української мови, 

української та світової літератур,  застосовувати сучасні педагогічні технології 

навчання. 

2. Поповнити навчальні кабінети дидактичними матеріалами, тестовими 

завданнями для тематичних атестацій. 

 

 

Друге засідання (листопад  2021 р.)  

Тема: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» 

Форма проведення: творча лабораторія. 

 1. Форми і методи  урочної та позаурочної роботи з мови та літератури, 

спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів. 

                                                                       Молодик К. Ю. 

2. Творча лабораторія словесника (психологічно-творча основа моделювання 

уроку літератури). 

                                                                      Здор С. В. 

        3. Розвиток креативності на уроках історії та в позаурочний час. 

                                                                              Єлсукова О. В. 

        4. Творчий звіт «Результативність творчого впровадження передового    

        педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання». 

                                                                              Усі вчителі 

        5. Підсумки проведення шкільного та міського етапів філологічних  олімпіад  

        та олімпіади з історії.  Підсумки  проведення першого та другого етапів    

        Міжнародного конкурсу імені П.Яцика, Міжнародного конкурсу імені 

        Т.Г.Шевченка. 

                                                                      Усі вчителі 

Домашнє завдання: 

1. Працювати над пошуками розвитку творчих здібностей, умінь учнів у 

процесі навчання. 

2. Підготуватися вчителям до огляду навчальних кабінетів української мови, 

зарубіжної літератури. 



 

Третє засідання (січень 2022 р.) 

Тема: « Оптимальний вибір форм і методів організації навчально-виховного  

           процесу – запорука успішного навчання» 

Форма проведення: панорама педагогічних ідей.  

        1.  Використання групових технологій у формуванні комунікативних 

компетенцій старшокласників. 

                                                                               Молодик  К. Ю. 

6. Сучасні технології та розширення дидактичних функцій уроку. 

Здор С. В. 

       3.  Проблемні ситуації під час розв’язання правових ситуацій, їх значення у 

підвищенні ефективності уроку правознавства. 

                                                                               Соломаха Н. І. 

       4.  Стан обладнання навчальних кабінетів з української мови та літератури, 

світової літератури, історії. 

                                                                              Соломаха Н. І. 

       5.  Ознайомлення з новинками методичної літератури. 

                                                                               Усі вчителі 

 

 

Домашнє завдання: 

1. Працювати над урізноманітненням форм індивідуальної роботи з учнями. 

2. Впроваджувати в роботу сучасні педагогічні технології: особистісно орієнтоване  

навчання, розвивальне навчання, інтерактивне навчання. 

       

                                               

 

 

 

 

 

 

 



  

Четверте  засідання (березень 2022 р.) 

Тема: «Сприяння розвитку і формуванню життєво компетентної особистості   

           в умовах інноваційних освітніх технологій» 

Форма проведення: тренінг. 

     1.  Впровадження інноваційних технологій на уроках зарубіжної  літератури. 

                                                                              Молодик К. Ю. 

     2.  Диференційовані домашні й тестові завдання як засоби освіти та розвитку 

учнів. 

                                                                              Здор С. В. 

    3. Розробка і впровадження в навчально-педагогічну практику уроків з 

використанням мультимедійних технологій. 

                                                                Соломаха Н. І. 

    4. Підготовка учнів 11-го класу до проходження ЗНО з української мови і 

літератури. 

                                                                             Усі вчителі  

    5.  Підготовка до проведення державної підсумкової атестації з української мови 

учнів 9-х класів. 

                                                                            Соломаха Н. І. 

 

Домашнє завдання: 

1. Впроваджувати в роботу сучасні педагогічні технології: особистісно орієнтоване  

навчання, розвивальне навчання, інтерактивне навчання. 

2. Підготуватися до звіту про виконання програм та навчальних планів. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заходи щодо організації підготовки учнів до ЗНО з 

української мови та літератури 

 

1. Обговорити результати ЗНО на методоб’єднанні вчителів української мови та  

    літератури. 

2. Приділити увагу відпрацюванню у школярів навичок виконання тестових завдань 

    різної форми і ступеня складності. 

3. Ефективно використовувати у навчальному процесі збірники тестових завдань,  

    які готують учнів до ЗНО і тематичних контрольних робіт. 

4. Поповнити матеріальну базу кабінетів зразками тестових завдань, дидактичними  

    матеріалами з тестовими завданнями. 

5. Створити банк тестових завдань для різних класів, орієнтуючись на форму та  

    структуру завдань, які пропонує Український центр оцінювання якості знань. 

6. Організувати і проводити консультації, групові заняття для учнів 10-11 класів  

    по підготовці до ЗНО. 

7. На батьківських зборах проводити роз’яснювальну роботу, ознайомлювати  

    батьків з результатами контрольних робіт, з тематичними оцінками, з рівнем  

    моніторингу якості знань учнів з української мови та літератури.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Взаємовідвідування уроків на І семестр 2020-2021 н.р. 

Учитель Предмет  Клас  Дата  Тема уроку 

 Українська 

мова 
9-А 7.10 

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, 

діалозі. 

 
Українська 

література 
6-А 31.10 

М. Вороний «Євшан-зілля». Патріотичні 

почуття й толерантне ставлення до інших 

народів. 

 Українська 

мова 
10-А 20.11 

Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. 

Слово і поняття. Семасіологія. 

 
Українська 

література 
7-А 16.10 

«Заповіт» Т.Шевченка – твір, що єднає минуле, 

теперішнє і майбутнє. Ідея єднання з рідною 

землею. 

 Українська 

мова 
10-А 14.11 

«Талант» М.Старицького – драма з життя 

української інтелігенції . 

 Українська 

мова 
5-А 21.11 

Другорядні члени речення. Додаток, способи 

його вираження. 

 
Українська 

література 
9-Б 3.10 

Десять заповідей. Притча про блудного сина 

притча про сіяча. Біблія – Святе Письмо 

(Старий і Новий Заповіти). 

 
Зарубіжна 

література 
10-А 3.12 

ПЧ. Рекламне представлення самостійно 

прочитаних творів Ф.Шиллера. 

 Зарубіжна 

література 

6-А 

 

21.11 

 

Чарлз Діккенс. Життя і творчість. «Різдвяна 

ніч у прозі». 

 Зарубіжна 

література 

7-А 

 

5.12 

 

«Тарас Бульба». Героїзм і подвиги запорожців 

у бою під Дубно. 

 

Зарубіжна 

література 

11-А 

 
6.10 

ПЧ. Пошуки нових форм і засобів створення 

художньої моделі суспільства і людини (на 

основі оповідання О.Купріна «Гранатовий 

браслет»). 

 Зарубіжна 

література 
5-А 8.11 

Г. К. Андерсен «Соловейко». Протиставлення 

«справжнього» і «штучного» в казці. 

 

 

Графік проведення відкритих уроків 

 на ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

 

Учитель Предмет Клас Дата Тема уроку 

 Українська 

мова 
9-А 18.02 Розділові знаки у безсполучниковому складному 

реченні. 

 Українська 

література 
11-А 1.02 В.Симоненко. Інтимна лірика . 

 Українська 

мова 
6-А 15.02 Усний твір-роздум про вчинки людей. 

 Українська 

література 
6-А 19.02 Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки». 

 Українська 

мова 
10-А 18.02  Основні способи словотвору в СУМ: 

морфологічні й неморфологічні. 



 Українська 

література 
6-А 10.04 Л.Глібов – визначний український байкар, поет. 

Байка «Щука». 

 Українська 

мова 
10-Б 11.03 Антоніми. Пароніми. Правильне використання в 

мовленні паронімів. 

 Українська 

література 
10-А 7.02 Образи жінок-інтелектуалок у новелі 

О.Кобилянської «Valse melancolique». 

 Українська 

мова 
7-Б 4.04 Особливості побудови опису зовнішності 

людини. 

 
Українська 

література 
7-Б 12.03 В.Симоненко «Ти знає, що ти – людина». 

Роздуми про сенс людського життя. 

 Світова 

література 
8-А 2.04 В.Шекспір – геніальний англійський поет і 

драматург. Сонети.  

 
Світова 

література 

10-Б 

 

7.02 

 

Антон Чехов. «Скрипка Ротшильда». 

 

 
Світова 

література 
7-А 23.01 Дж.Свіфт. Сатиричне зображення в повісті 

«Мандри Гуллівера» англ. Дійсності 18 ст. 

 



Графік вивчення стану викладання 

 та організація контролю за якістю досягнень учнів 

 у 2021 – 2022 н.р. 

1.Діагностичні контрольні роботи  у формі ЗНО 10-11 класи та їхній аналіз.  

 Вересень 2021 р. 

2. Діагностичні контрольні роботи  у 5-9 класах та їхній аналіз.  

 Вересень 2021 р. 

3. Контроль техніки читання. 

 Жовтень 2021 р. 

4. Контроль за веденням зошитів учнями , перевіркою їх учителями. 

 Листопад 2021 р. 

4. Контроль якості знань учнів ( предметна сесія). 

 Грудень 2021 р. 

5. Контроль роботи факультативів, курсів за вибором, гуртків. 

 Лютий 2022 р. 

7. Контроль ведення зошитів і якості виконання письмових робіт з української 

мови. 

 Березень 2022 р. 

8. Контроль підготовки учнів до ДПА. 

 Березень 2022 р. 

10. Контроль якості знань учнів (предметна сесія). 

 Травень 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання  

методичного об’єднання 

 

 Продовжувати роботу по впорвадженню інтерактивних методів навчання та 

особистісно зорієнтованих технологій. 

 Працювати над поліпшенням якості допрофільної та профільної підготовки 

учнів, створенням системи педагогічних умов для допомоги учням у розвитку 

інтересу до освітньої галузі, яка їх приваблює. 

 Працювати над формуванням в учнів позитивної навчальної мотивації при 

вивченні предметів гуманітарного циклу, сприяти розвитку загальної ерудиції 

дітей. 

 Впроваджувати в педагогічну діяльність нові освітні технології та системи, 

зокрема комп’ютерні технології. 

 Забезпечувати комунікативний характер викладання мови. 

 Продовжувати роботу над створенням бази даних тестів, пошуково-

дослідницьких завдань випереджувального характеру з метою підготовки 

учнів до ЗНО. 

 Сприяти залученню учителів до науково-дослідної та методичної роботи. 

 Створювати умови для збереження, систематичного поповнення та 

ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та 

відеоматеріалів, комп’ютерної техніки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поповнення 

 навчально – матеріальної бази 

 (основні заходи) 

 

 Продовжити роботу над створенням дидактичних матеріалів для тематичних 

атестацій у тестовій формі. 

 Продовжити роботу над створенням бази даних тестів, пошуково-

дослідницьких завдань випереджувального характеру з метою підготовки 

учнів до ЗНО. 

 Розробити дидактичні матеріали з української мови та літератури, зі світової 

літератури для 5-6 класів, що відповідають Державному стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти. 

 Поповнювати кабінети дидактичною літературою,  художньою літературою, 

електронними посібниками. 

 Систематизувати завдання для предметних олімпіад, конкурсів, турнірів. 

 Створити розділ «Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання». 

Підготувати інформаційний куточок для випускників 11-х класів та їх 

батьків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


