
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ 



 Формування професійної компетентності кваліфікованих робітників через 
поєднання традиційних та інноваційних методів навчання. 

 
МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА МК 

 Вдосконалення викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в 
умовах оновлення освітніх стандартів, компетентного учня, пропаганда кращого 
досвіду педагогів. 
 

СКЛАД   МК 

№ 
з/п 

   Прізвище, ім`я по батькові  
педагогічного працівника 

 Методична проблема над якою  
працює   педагогічний працівник 

Категорії та 
звання 

  1. Кузьма Василь Калманович, 
викладач Захисту Вітчизни. 

«Виховання морально-вольових 
та національно-патріотичних 
якостей учнів на уроках Захисту 
Вітчизни». 

викладач 
першої 
категорії. 

  2. Целлер Надія Олександрівна,  
вихователь гуртожитку. 

«Методи  і форми виховання 
учнівської молоді» 

викладач 
вищої 
категорії. 

  3. Біров Оксана Іванівна,  
викладач української мови, 
літератури та художньої 
культури. 

«Застосування технологій 
критичного мислення на уроках 
української мови та літератури». 

викладач 
першої 
категорії. 

  4. Біров Іван  Іванович, викладач 
фізичної культури. 

«Від фізкультури і спорту – до 
здорового способу життя». 

викладач 
першої 
категорії. 

  5. Гудь Наталія Іллівна, викладач 
англійської мови. 

«Використання комунікативної  
методики на уроках англійської 
мови» 

викладач 
вищої 
категорії. 

  6. Гузинець  Наталія Семенівна, 
викладач української мови, 
літератури та зарубіжної 
літератури. 

«Розвиток творчої особистості на 
уроках української мови та 
літератури засобами 
інноваційних педагогічних 
технологій». 

викладач 
першої 
категорії. 

  7. Лугош Вадим Дмиторович, 
викладач  суспільних 
дисциплін. 
  

«Організація роботи учнів з 
використанням додаткових 
джерел інновації на уроках 
історії як шлях до реалізації 
інноваційної компетентності». 

спеціаліст 

8. Дорчинець Віта Петрівна, 
психолог. 

«Мій улюблений світ без 
насильства» 

викладач 
другої 
категорії. 

9. Береш Олеся Іванівна, викладач 
правознавства 

«Використання інтерактивних 
форм роботи на уроці 
правознавства». 

викладач 
другої 
категорії. 

10. Кузан Ярослава Василівна,  «Застосування інтерактивних спеціаліст 



 
Предметні тижні 2017-2018 н. р. 

1. Фізична культура – 11.09. – 15.09.  
2. Суспільних дисциплін – 16.10. - 20.10. 
3. Української словесності – 06.11. – 10.11. 
4. Іноземних мов – 20.11. – 24.11. 
5. Основи правових знань – 04.12. - 08.12. 
6. Тиждень економіки -11.12. – 15.12. 
7. Тиждень профорієнтації – 05.03. – 09.03. 

 
Графік проведення відкритих заходів 

 
№з/п ПІБ педагога 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 Біров О.І.   Т   У В В    
2 Біров І.І. Т, У В  В       
3 Гузинець Н.С.   У,Т   В В    
4 Гудь Н.І.   Т В  У   В  
5 Береш.О.І.    Т,У       
6 Лугош В.Д.  Т У  В    В  
7 Целлер Н.О.  В         
8 Кузьма В.К. Т     В     
9 Ковач Я.В.   Т        

10 Воробканич В.І.    Т       
 

Т – тиждень 
У – відкритий урок 
В – виховний захід       

 

викладач німецької мови. методів навчання  на уроках 
німецької мови» 

11. Воробканич Віталій Іванович «Застосування інтерактивних 
методів навчання  в навчально-
виховний процес» 

викладач 
вищої 
категорії. 



ТЕМАТИКА   ЗАСІДАНЬ 
 

ЗАСІДАННЯ  № 1                       29 серпня  2017 р. 
           
Тематика засідання. Організація роботи методичної комісії у новому 2017-2018 
н.р.    
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Аналіз навчально-методичної роботи 
методкомісії за 2016-17н.р. та визначення 
основних завдань на 2017-18 н.р. 

Голова методичної комісії: Біров 
О.І. 
 

2. 
 

Обговорення й затвердження плану 
роботи методкомісії на 2017-18 н.р.  
Обговорення проблемних питань членів 
МК.  

Члени  методичної  комісії  
 

3. 
 

Опрацювання нормативних документів та 
інструктивно-методичних матеріалів 
щодо вивчення навчальних предметів у 
2017-2018 н. р. 

Методист ліцею: Гузинець Н.С. 
Члени МК. 

4. 
 

Затвердження планів індивідуальної 
підготовки. 

Члени методичної  комісії. 

 
5.  
 

Обговорення та затвердження поурочно-
тематичних планів та програм. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів з 
предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

Члени методичної  комісії. 
 

6. Огляд методичної літератури Голова МК 

          
Домашнє завдання:                                                                                                                            
1. Адаптація учнів І – го курсу.        
2. Підготувати варіанти завдань для моніторингу знань учнів І –го курсу. 
3. Біров І.І. – викладачеві фізичної культури підготувати матеріали та учнів до 
проведення тижня фізичної культури, а також відкритого уроку  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ЗАСІДАННЯ  № 2                                     20 вересня 2017р. 
Тематика засідання. Особливості викладання предметів суспільно-гуманітарного 
циклу у 2017-2018 навчальному році.           
 

№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Обговорення та затвердження  графіка 
проведення відкритих уроків та 
позакласних заходів, предметних 
тижнів та їх тематики. 

Голова методичної комісії :  
Біров О.І., викладачі МК. 

2. 
 

Обговорення  завдань  та  строків 
проведення моніторингових робіт з 
учнями І-го курсу. 

В.о заступника директора з НВР  
Береш О.І. 

3. 
 

Дотримання єдиного орфографічного 
режиму при веденні всієї плануючої 
документації. 

В.о заступника директора з НВР  
Береш О.І. 
Методист ліцею: Гузинець Н.С. 

4.  Обговорення та затвердження тематики 
методичних розробок  викладачів. 

Члени методичної комісії 

5. Проведення тижня фізичної культури 
та Захисту Вітчизни 

Біров І.І., Кузьма В.К. 

6. Відкритий урок з фізичної культури.  Біров І.І. 
7.  «Адаптація учнів І-го курсу до 

навчання в ліцеї» – засідання круглого 
столу. 

Члени методичної комісії, 
практичний психолог. 

8 . Навчальний тренінг «Створення 
освітніх блогів». 

Викладач інформаційних 
технологій Сочка М.І. 

 
Домашнє завдання: 
 1.  Членам методичної комісії підготувати учнів до участі у І-му етапі 
Всеукраїнської олімпіади.  
2. Викладачеві історії підготувати матеріали до проведення тижня суспільних 
дисциплін.     
           



ЗАСІДАННЯ  № 3                                                       18  жовтня 2017 р. 
Тематика засідання. Особистісно-орієнтована система навчання та її вплив на 
розвиток творчих здібностей учнів (система роботи з обдарованими учнями; 
олімпіади, конкурси)          
          
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

1. Про результати моніторингових робіт з 
учнями І-го курсу. 

В.о заступника директора з НВР  
Береш О.І. 

2. 
 

Обговорення завдань та підготовка 
учнів до участі у І-му етапі 
Всеукраїнської олімпіади. 

Члени методичної комісії, 
В.о заступника директора з НВР  
Береш О.І. 

3. Проведення та обговорення Тижня 
суспільних дисциплін. 

Лугош В.Д. 

4. Психолого-педагогічний тренінг 
«Інноваційні підходи до організації 
ефективної педагогічної діяльності» 

практичний психолог Дорчинець 
В.П. 

5. Обмін досвідом. Інноваційні технології 
здоров’збереження у фізичному 
вихованні молоді  

Біров І.І. 

6. Методичні рекомендації. Роль 
граматики на уроках німецької мови. 

Ковач Я.В. 

7. Конструктивний діалог. Як 
організувати науково-пошукову 
дослідницьку діяльність учнів. 

Біров О.І. 

8. Виховні поради. Особливості змісту 
виховної роботи з учнями, які 
проживають у гуртожитку. 

Целлер Н.О. 

 
Домашнє завдання: 
 1.  Підготовка викладачами–філологами  матеріалів до проведення Тижня 
української словесності та Тижня іноземних мов.  
2. Членам МК готувати учнів-переможців І-го етапу Всеукраїнської олімпіади до 
участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з предметів.   
3. Лугошу В.Д. – викладачу суспільних дисциплін, Гузинець Н.С. – викладачу 
української мови та зарубіжної літератури,  підготувати матеріали до проведення 
відкритих уроків.        
  
 



ЗАСІДАННЯ  № 4                                                15 листопада 2017 р. 
Обмін досвідом: Використання інтерактивних технологій на уроках з 
нестандартними формами організації навчання. 
            

№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Підведення підсумків І –го етапу 
Всеукраїнської олімпіади з предметів та 
підготовка учнів до участі у ІІ – му 
етапі Всеукраїнської олімпіади. 

В.о заступника директора з НВР  
Береш О.І., члени МК. 

2. 
 

Проведення та обговорення Тижня 
української словесності. 

 Викладачі-філологи. 

3. 
 

Проведення та обговорення відкритого 
уроку з української мови.   

Гузинець Н.С. 

4. Проведення та обговорення відкритого 
уроку з історії України 

Лугош В.Д. 

4. Проведення та обговорення Тижня 
іноземних мов у ліцеї. 

Гудь Н.І., Ковач Я.В. 

5. З досвіду роботи. Інформаційні 
технології у формуванні мовленнєвої 
компетенції майбутніх спеціалістів. 

Біров О.І. 

6. Обмін думками. Інтерактивні методи 
навчання при викладанні 
правознавства. 

Береш О.І. 

7. Методичний діалог. «Сучасний урок». Методист ліцею: Гузинець Н.С. 
8. Психологічна порада. Право дитини на 

захист від фізичного та психічного 
насильства. 

Дорчинець В.П. 

 
Домашнє завдання: 
1. Залучення учнів  до участі у проведенні Тижня правознавства. 
2. Викладачеві  правознавства Береш О.І. підготувати матеріали до проведення 
відкритого уроку. 
  
     
  
 
 
 



ЗАСІДАННЯ  № 5                                             20  грудня 2017р. 
Тематика засідання. Методика розвитку критичного мислення учнів на уроках. 
            
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

1. 
 

Проведення Тижня правознавства. Береш О.І. 

2. Проведення та обговорення 
відкритого уроку  з правознавства 

Береш О.І. 

3. Власні рекомендації. Основні 
принципи організації навчально-
виховного процесу. 

Воробканич В.І. 

4. Методичні рекомендації для 
організації роботи з обдарованими 
учнями. 

Гузинець Н.С. 

5. Участь у круглому столі. «Класний 
колектив сьогодні. Згуртування 
класного колективу». 

практичний психолог 

6.  Навчальний круглий стіл. «ІКТ у 
позакласній роботі викладача». 

В.о заступника директора з НВР  
Береш О.І. 

7. Презентація циклу уроків з 
української літератури за творчістю 
Ліни Костенко 

Біров О.І. 

8. Фізична культура – як складова 
частина загальної культури 
суспільства. 

Біров І.І. 

9. Обмін думками. Соціалізація 
учнівської молоді в сучасному 
освітньому процесі. 

Лугош В.Д. 

              
              
 Домашнє завдання: 
1. Вивчення, узагальнення і пропаганда перспективного досвіду педпрацівників. 
 2. Підготовка матеріалів для педагогічних читань.     
 
  
     
 
 



ЗАСІДАННЯ  № 6                           17  січня  2018р. 
Тематика засідання. Творчий пошук педагога. Осмислення уроку, як результат 
оптимального поєднання традиційних та інноваційних методів навчання. 
            
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Про підсумки ІІ –го етапу 
Всеукраїнської олімпіади з предметів. 

В.о. заступника з НВР  
Береш О.І. 

2. 
 

Психолого-педагогічні причини 
лихослів’я  

Дорчинець В.П. 

3. Правові аспекти. Праця неповнолітніх. Береш О.І. 
4.  Презентація циклу уроків з німецької 

мови «Подорож німецькомовними 
країнами» 

Ковач Я.В. 

5.  Участь викладачів у педагогічних 
читаннях: «Роль ІКТ у підвищенні 
професійної майстерності викладача». 

Члени МК. 

6. Доповідь «Розвиток мислення учнів, 
формування пізнавальних вмінь на 
уроках економіки». 

Воробканич В.І. 

7. Технології виховання «Заохочення і 
покарання» 

Целлер Н.О. 

8. Презентація циклу уроків з 
правознавства «Цивільне право» 

Береш О.І. 

 
Домашнє завдання: 
1.  Біров О.І. – викладачу української мови та літератури,  підготувати матеріал 
для проведення відкритого уроку. 
2. Гудь Н.І. -  викладачу англійської мови, підготувати матеріал для проведення 
відкритого уроку. 

    
 
 
 
 
 



ЗАСІДАННЯ  № 7                                  21  лютого 2018 р. 
Тематика засідання. Активізація навчального процесу на уроках та використання 
методу проектів. 
            
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Проведення та обговорення відкритого 
уроку з української мови.   

Біров О.І. 

2. 
 

Проведення та обговорення відкритого 
уроку з англійської  мови 

Гудь Н.І. 

3. 
 

Презентація циклу уроків із зарубіжної 
літератури за творчістю Оноре де 
Бальзак. 

Гузинець Н.С. 

4.  Педагогічний портрет. Творчий звіт 
викладачів, що атестуються. 

Викладачі МК. 

5.  Спільне засідання МК. «Повторення – 
шлях до удосконалення методики 
викладання» 

Методист 

6. Доповідь «Шляхи підвищення мовної 
активізації учнів на уроках англійської 
мови» 

Гудь Н.І. 

7.  Презентація циклу уроків із економіки 
«Національна економіка як ціле» 

Воробканич В.І. 

8. Обговорення завдань та строків 
проведення директорських контрольних 
робіт 

Члени МК 

            
Домашнє завдання: 
1. Залучення учнів до вивчення творчої спадщини Т.Г. Шевченка. 
2. Підготовка матеріалів до проведення Шевченківських днів у ліцеї. 
         
 
 
 



ЗАСІДАННЯ  № 8                                  21  березня 2018 р. 
Тематика засідання. Траєкторія особистісного розвитку педагога: проектування та 
реалізація. 
            

№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

1. Шевченківські дні у ліцеї.  Гузинець Н.С., Біров О.І.                                                                                                                             
2. 
 

Обговорення завдань та строків 
проведення ДПА 

В.о. заступника з НВР  
Береш О.І., викладачі МК. 

3. 
 

Проведення тижня профорієнтації в 
ліцеї 

Викладачі МК. 

4. Доповідь «Формування інформаційної 
компетенції учнів на уроках історії» 

Лугош В.Д. 

5. 
 

Проблемний стіл. «Сучасні підлітки і 
навчання. Психологічні труднощі у 
навчанні підлітків» 

Практичний психолог 

6. Презентація циклу уроків із історії  
України «Встановлення й утвердження 
радянського тоталітарного режиму» 

Лугош В.Д. 

7.  Презентація циклу уроків з англійської 
мови «Подорожі» 

Гудь Н.І. 

8. Обговорення результатів 
директорських контрольних робіт 

Члени МК 

            
Домашнє завдання: 

 
1. Членам МК підготувати матеріали для конкурсу «Краща методична комісія». 
        
        
        
        
        
     
         
  
 



ЗАСІДАННЯ  № 9                                                 18   квітня 2018 р. 
Тематика засідання. Використання інноваційних технологій – шлях до виховання 
компетентного учня. 
            
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Проведення тестування викладачів-
членів МК щодо їх професійного 
зростання та вдосконалення педагогічної 
майстерності «Самоаналіз та самооцінка 
педагогічних здібностей і професійних  
якостей» 

Голова МК: Біров О.І. 

2. Презентація циклу уроків з фізичної 
культури на тему: «Легка атлетика» 

Біров І.І. 

3. Конкурс на рівні ліцею «Краща 
методична комісія» 

Викладачі МК. 
 

4. З досвіду роботи «Робота в малих групах 
або кооперативне навчання» 

Гудь Н.І. 

             
Домашнє завдання.          
   1. Викладачеві історії підготувати матеріали до проведення циклу масових 
заходів присвячених Дню пам’яті та примирення. 
           

   
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 



ЗАСІДАННЯ  № 10                   16  травня  2018 р. 
Тематика засідання. Категорії навчальних цілей та їх зв'язок з оцінюванням 
знань учнів. 

            
№ 
з/п                  Зміст роботи Хто готує 

 
1. 

Підсумки  проведення моніторингу  
знань учнів І-го курсу за рік 

В.о. заступника з НВР  
Береш О.І. 

2. Дискусія «Вимоги до сучасного уроку» Практичний психолог 
3. 
 

Підведення підсумків ДПА В.о. заступника з НВР  
Береш О.І. 

4. Обмін досвідом «Роль мовного аспекту 
учнями на уроці» 

Ковач Я.В. 

              
Домашнє завдання: 
 1. Голові методкомісії  підготувати звіт за пророблену роботу членів МК за рік.  
2. Зроботи проект плану роботи на наступний рік. 
         
         
         
         
   
 
 
 
 
 
          
 
 



 


