
 



МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ 
 Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки кваліфікованих 

робітників, як ефективний засіб розвитку ключових компетенцій учнів 

 

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА МК 
 Розвиток ключових компетенцій учнів шляхом використання сучасних   

інноваційно-освітніх  технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу 

 
СКЛАД   МК 

№ 
з/п 

Прізвище, ім`я по батькові 
педагогічного працівника 

Методична проблема над 
якоюпрацюєпедагогічнийпраці

вник 

Категорії 
та 

звання 
1. Целлер Надія Олександрівна,  

вихователь гуртожитку 
«Формування навичок 

учнівського самоврядування 
як фактору, що впливає на 

розвиток соціальної 
компетентності вихованців» 

Спеціаліст  
Вищої 

категорії 

2. Біров Оксана Іванівна,  
викладач української мови та 

літератури  

«Впровадження сучасних 
інноваційно-освітніх 

технологій навчання як засобу 
підвищення якості знань і 

вмінь учнів» 

Спеціаліст  
вищої 

категорії 

3. Біров Іван Іванович, 
викладач фізичної культури 

«Збереження здоров'я 
учнівської молоді та 

формування в них мотивації 
до здорового способу життя» 

Спеціаліст  
вищої 

категорії 

4. Гудь Наталія Іллівна, 
викладач англійської мови 

«Використання 
комунікативної  методики на 

уроках англійської мови» 

Спеціаліст  
Вищої 

категорії 
5. Гузинець  Наталія Семенівна, 

викладач української мови та 
літератури, зарубіжної 

літератури 

«Урізноманітнення форм і 
методів роботи як засіб 

підвищення якості знань та 
успішності учнів» 

Спеціаліст  
Вищої 

категорії 

6. Алмашій Марина Іванівна, 
викладач  суспільних 

дисциплін 
 

«Підготовка до ЗНО з історії 
України здобувачів освіти в 

умовах онлайн простору: 
здобутки та перспективи» 

Спеціаліст  
другої 

категорії 



 
 

 

Предметні тижні 2021-2022н. р. 
1. Фізична культура – 06.09. – 10.09.  
2. Суспільних дисциплін – 18.10. - 22.10. 
3. Української словесності – 08.11. – 12.11. 
4. Іноземних мов – 22.11. – 26.11. 
5. Основи правових знань – 06.12. - 10.12. 
6. Тиждень профорієнтації – 07.03. – 11.03. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

7. Дорчинець Віта Петрівна, 
практичний психолог 

«Розвиток творчих здібностей 
учнів передумова успішного 

навчання» 

Психолог 
першої 

категорії 
8. Симканич-Балог Ганна 

Олександрівна,  викладач 
німецької мови 

«Інтерактивне навчання як 
один із основних шляхів 
розвитку комунікативної 

активності здобувачів освіти 
на уроках німецької мови» 

Спеціаліст 
вищої 

категорії 

9. Береш Олеся Іванівна, 
викладач правознавства 

«Розвиток  критичного  
мислення у формуванні 

учнівських компетенцій на 
уроках правознавства» 

Спеціаліст  
І 

категорії 



Графік проведення відкритих заходів 
 
 

№з/п ПІБ педагога 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
1 Біров О.І.  В Т, В   В У В В  
2 Біров І.І. Т В  В  У  Т   
3 Гузинець Н.С.   Т, 

В,У 
   В    

4 Гудь Н.І. В  Т,У    В    
5 Береш.О.І.    Т,У     В  
6 Алмашій М.І.  Т В У,В     В В 
7 Симканич-Балог Г.О. В  Т   У,В     
8 Дорчинець В.П.   В   В     

 
 
 
Т – тиждень 
У – відкритий урок 

В – виховний захід 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Завдання методичної комісії суспільно-гуманітарної 
підготовки на  2021-2022н.р. 

 
1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання 

предметів суспільно-гуманітарної підготовки, формування в учнів практичних 
умінь і навичок. 

2. Навчати учнів користуватися всіма багатствами мовних засобів, 
формувати в них вміння 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 всіх уроках циклу, 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: 
 

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного 
досвіду: 

• кожному з членів МК, що має власні педагогічні надбання чи високий 
рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із 
розповіддю про свій досвід на засіданнях МК. Ознайомлювати колег з таким 
досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, 
взаємовідвідування уроків; 

• на засіданнях МК систематично ознайомлюватися з новинками 
психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними 
виданнями. 

2. Проводити аукціон педагогічних ідей. 
3. Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються . 
4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого 

почерку, створювати свою систему роботи. 
 

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

 
1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і 

визначення психолого-педагогічних , медико-фізіологічних особливостей 
особистості. 

2. На уроках з предметів суспільно-гуманітарної  підготовки особливу 
увагу приділяти: 
 - розвитку зв’язного мовлення; 
 - збагаченню активного словникового запасу; 
 - розвитку діалогічного мовлення; 
 - удосконаленню якостей читання; 
 - розвитку оперативної пам’яті; 
 - формуванню духовної культури підлітків. 

3. Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання. 
4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі 

слабкими учнями. 
5. 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. 

 
 

 

 



ЗАСІДАННЯ  № 1                                            30 серпня 2021р. 
 

Тема засідання.  
Організація роботи методичної комісії у 2021 – 2022н.р. 

    
1. Аналіз методичної роботи  педпрацівників за 2020-2021 н.р. та 

визначення основних завдань на 2021-2022 н.р. 
Голова МК. Члени МК 

2. Розгляд та погодження робочих навчальних програм та поурочно-
тематичних планів з навчальних предметів. 

Заст. дир. Береш О.І. 
 

3. Обговорення та погодження плану роботи педпрацівників на 2021-2022 
навчальний рік. 

Члени МК 
4. Розгляд та погодження графіка проведення відкритих уроків та 

позакласних заходів, предметних тижнів та їх тематики. 
Члени МК 

5. Розгляд, обговорення та погодження плану заходів щодо проведення 
Тижня фізичної культури. 

Викладач фізичної культури Біров І.І. 
 

   
Домашнє завдання:        

 1. Підготувати варіанти завдань для моніторингу знань учнів І –го курсу. 
 2. Бірову І.І. – викладачеві фізичної культури – підготувати матеріали та 
учнів до проведення Тижня фізичної культури. 
 3. Членам МК підготувати матеріал до круглого столу «Інноваційні 
технології - шлях до формування творчих здібностей учнів та їх пізнавальної 
активності на уроках суспільно-гуманітарного циклу». 
 
 
 
ЗАСІДАННЯ  № 2                                        15 вересня 2021р. 
 

Тема засідання. 
Організація навчання засобами інтерактивних технологій на уроках 

суспільно-гуманітарного підготовки 
 

1. Обговорення та погодження  завдань  та  строки проведення 
моніторингових робіт із здобувачами освіти І-го курсу. 

Заступник директора з НВР  Береш О.І. 
2. Ознайомлення з вимогами щодо дотримання норм єдиного 

орфографічного режиму, методичними рекомендаціями щодо 
оформлення та ведення  журналів теоретичного навчання.   
    



Методист ліцею Гузинець Н.С., 
 голова МК 

3. Обмін думками. Лекція «Я виховую особистість»  
Целлер Н.О. 

4. Круглий стіл. «Інноваційні технології - шлях до формування творчих 
здібностей учнів та їх пізнавальної активності науроках суспільно-
гуманітарного циклу». 

          Члени МК 
5. З досвіду роботи «Використання презентацій на різних етапах уроку» 

Гудь Н.І. 
6. Підсумки проведення Тижня фізичної культури. 

Голова МК. 

Домашнє завдання: 
1.  Членам методичної комісії підготувати учнів до участі у І-му етапі 

Всеукраїнської олімпіади.  
2. Викладачу історії Алмашій М.І. підготувати матеріали до проведення 

Тижня суспільних дисциплін.     
 

           
ЗАСІДАННЯ  № 3                                                     20  жовтня 2021р. 

 
Тема засідання. 

Використання інноваційних технологій на уроках 
суспільно-гуманітарної підготовки 

 
1. Про результати моніторингових робіт із здобувачами освіти І-го курсу.

      Заступник директора з НВР  Береш О.І. 
2. Обговорення завдань та підготовка здобувачів освіти до участі у І-му 

етапі Всеукраїнської олімпіади та підготовка до ІІ етапу.    
Члени МК 

3. Розгляд, обговорення та погодження плану заходів щодо проведення 
Тижня суспільних дисциплін.  

Алмашій М.І. 
4. Розгляд, обговорення та погодження плану заходів щодо проведення 

Тижня української писемності та іноземних мов. 
Філологи ліцею 

5. Обмін досвідом. Застосування різних форм подання нового матеріалу на 
уроках української мови з метою формування розвитку інтересу до предмету. 

Гузинець Н.С. 
6. З досвіду роботи. Місце Інтернет-технологій у системі фахової 

педагогічної і методичної підготовки викладача. 
Береш О.І. 

7. Підсумки проведення Тижня суспільних дисциплін. 
Голова МК. 

 



 
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. Викладачу Гудь Н. І. підготувати матеріали для проведення відкритого 
уроку. 
 

ЗАСІДАННЯ  № 4                                                17 листопада 2021 р. 
 

Тематика засідання. 
Формування в здобувачів освіти  мотивації до навчальної діяльності та 

саморозвитку в контексті компетентнісного підходу до освітнього процесу 
 

1. Розгляд, обговорення та погодження плану заходів щодо проведення 
Тижня правознавства. 

Береш О.І. 
2. Відвідування та обговорення відкритого уроку з англійської та 
української мови 

Гудь Н. І.,Гузинець Н.С.,  члени МК 
3. Практика виховання. Формування предметних компетентностей учнів 
засобами нестандартних підходів до занять фізичної культури. 

Біров І.І. 
4. Розгляд, обговорення та погодження завдань для директорських 
(перевірочних) робіт з предметів суспільно-гуманітарного підготовки. 

Члени МК 

5. Підсумки проведення Тижня суспільних дисциплін, Тижня української 
словесності та Тижня іноземних мов.  

Голова МК 
6. Бесіда. «Вплив телебачення та інтернету на молодь». 

Практичний психолог 
 

 
Домашнє завдання: 

1. Викладачу правознавства Береш О.І. підготувати матеріали до 
проведення Тижня правознавства, та відкритого уроку. 

2. Членам МК проаналізувати методи, форми і прийоми роботи з 
формування інтересу та виявлення творчих здібностей учнів. 

 
 

 
 



 
ЗАСІДАННЯ  № 5                                            15  грудня 2021р. 

 
Тематика засідання. 

Форми і методи викладання предметів суспільно-гуманітарної підготовки, 
спрямовані на формування інтересу та виявлення творчих здібностей 

учнів 
 

1. Відвідування та обговорення відкритого уроку з громадянської освіти, та 
історії України. 

Береш О.І, Алмашій М.І., члени МК 
2. Конструктивний діалог. Особливості превентивного виховання в ліцеї.  

Целлер Н.О. 
3. Поради філолога-іноземця. Професійна  спрямованість викладання 

німецької мови, як важлива умова підвищення фахових знань учнів.  
Симканич-Балог Г.О.  

4. З досвіду роботи. Інноваційні технології – ефективний засіб формування 
предметних компетентностей здобувачів освіти, розвитку їх творчих 
здібностей.  

    Біров О.І.  
5. Підсумки проведення Тижня  правознавства.  

Голова МК 
 

Домашнє завдання: 
1. Членам МК проаналізувати методи, форми і прийоми роботи з 

формування інтересу та виявлення творчих здібностей учнів. 
2. Вивчення, узагальнення і пропаганда перспективного досвіду 

педпрацівників.   
3. Членам МК підготуватися до педагогічних читань. 

 
 

 
ЗАСІДАННЯ  № 6                                     19  січня  2021 р. 

 
Тематика засідання. 

Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку 
інформаційної культури особистості через взаємодію учасників  

освітнього процесу 
 

1. Підсумок роботи МК за І семестр. 
          Голова МК  

2. Аналіз рівня досягнень учнів з предметів суспільно-гуманітарної 
підготовки за І семестр. 

Заступник  директора з НВР  Береш О.І. 
           



3. Про участь членів МК упедагогічних читаннях «Перспективи 
використання дистанційного навчання в освітньому процесі» 

           Члени МК 
4. Про підсумки ІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади з предметів. 

Заступник  директора з НВР  Береш О.І 
5. З досвіду роботи. Тренувальні інтерактивні вправи у підготовці до ЗНО з 

Історії України.  
Алмашій М.І. 

 
6. Презентація циклу уроків з історії «Україна в повоєнний період». 

Алмашій М.І. 
 

 
Домашнє завдання: 

1. Викладачам: Біров І.І., Симканич-Балог Г.О. підготувати матеріали для 
проведення відкритих уроків. 
 

ЗАСІДАННЯ  № 7                                        16  лютого 2021  р. 
 

Тематика засідання. 
Активізація навчального процесу на уроках та використання методу 

проектів 
 

1. Відвідування та обговорення відкритих уроків із зарубіжної літератури та 
фізичної культури. 

Члени МК 
2. Семінар-тренінг «Профілактика емоційного вигорання» 

         Практичний психолог.   
3. Педагогічний портрет. Творчий звіт викладачів, що атестуються. 

Члени МК 
4. Подання, обговорення та погодження заходів щодо проведення Тижня 

профорієнтації.  
Члени МК 

5. Презентація циклу уроків з фізичної культури «Баскетбол» для ІІ курсу. 
Домашнє завдання: 

1. Членам МК підготувати матеріали для проведення Тижня 
профорієнтації  

2. Членам МКпідготуватися до  Засідання професійного клубу «Обмін 
досвідом з проблеми формування загальних та предметних 
компетентностей на уроках суспільно-гуманітарного циклу» та 
педагогічного анкетування. 

 
 
 
 



ЗАСІДАННЯ  № 8                                                    16  березня 2021 р. 
 

Тематика засідання. 
Траєкторія особистісного розвитку  

педагога: проектування та реалізація 
 

1. Засідання професійного клубу «Обмін досвідом з проблеми формування 
загальних та предметних компетентностей на уроках суспільно-гуманітарного 
циклу».  

         Члени МК 

 2.  Відвідування та обговорення відкритого уроку з української мови. 
Біров О.І. 

3. Презентація циклу уроків із громадянської освіти «Світ інформації та 
мас-медія»      

Береш О.І.  
 
 

Домашнє завдання: 
 1.Членам МК підготуватися «Філологічна студія» – дистанційне 

навчання: опановуємо роботу на навчальних платформах разом. 
 
 

ЗАСІДАННЯ  № 9       20 квітня 2021 р. 
 

Тематика засідання. 
Використання інноваційних технологій – шлях до виховання 

компетентного учня. 
 
1.  «Філологічна студія» – дистанційне навчання: опановуємо роботу на 

навчальних платформах разом. 
Члени МК. 

2. Розгляд, обговорення та погодження завдань для директорських 
(перевірочних) робіт з предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

Члени МК 

3. Педагогічне анкетування «Самоаналіз та самооцінка педагогічних 
здібностей і професійних якостей» 

Члени МК 

 
 
 
 
 
 



Домашнє завдання: 
 

1.Членам МК підготуватися до Творчої вітальні «Етика взаємин 
викладача із здобувачами  освіти». Робота в групах. Розробка правил 
 педагогічного спілкування. 

 

 

ЗАСІДАННЯ  № 10 18 травня 2021 р. 
Тематика засідання. 

Категорії навчальних цілей та їх зв’язок з оцінюванням знань учнів. 
 

1. Творча вітальня «Етика взаємин викладача із здобувачами  освіти». 
Робота в групах. Розробка правил  педагогічного спілкування. 

Голова МК, члени МК 
2. Інформаційно-методична панорама (огляд новинок науково-

методичної літератури, публікацій фахових видань). 
Члени МК 

3. Презентація робочого зошита-практикума з української мови за 
професійним спрямуванням (професія ЕЛ) 

   Гузинець Н.С., Біров О.І 
 
 

Домашнє завдання: 

1. Голові методкомісії  підготувати звіт за пророблену роботу членів МК за 
2021-2022 навчальний рік.  

2. Підготувати проект плану роботи на 2022-2023 н. р.   
        

  
ЗАСІДАННЯ  № 11                                                   15  червня 2021 р. 

Тематика засідання. 
Підсумки роботи МК за рік. 

1. Презентація збірників творчих (тестових) завдань з німецької та 
англійської мови професійного спрямування (професія ЕГЗРК) 

2. Аналіз рівня досягнень здобувачів освіти з предметів суспільно-
гуманітарної підготовки за ІІ семестр. 

Заступник  директора з НВР  Береш О.І. 
3. Аналіз виконання освітніх навчальних планів і програм. 

Заступник  директора з НВР  Береш О.І. 
 



 


