
    

 
 

 

Проблемне питання вчителів суспільно – 
гуманітарного циклу ліцею 

 

Диференційований та 
індивідуальний підходи при вивченні 

гуманітарних дисциплін 
 

 



 

Агеєва        

Наталія Ярославівна      

*вчитель української  мови                                         

та літератури       
Педагогічне кредо: «Зібратися 
разом- це початок,    
триматися разом – це прогрес,            

                                      працювати    разом – це  успіх !»                       
                                                                            ( Г. Форд) 

 

 Дацюк    

Оксана 

Володимирівна    
*вчитель української мови  

  та  літератури 

Педагогічне кредо:   
Життєвої  мети досягає  

лише той,  хто її твердо  

прагне  та  вчиться, долаючи шлях до перемоги! 



 Сливка    

Беата Миколаївна  

*ЗДВР, вчитель словацької 

мови  та  зарубіжної 

літератури 

Педагогічне кредо: 

Вчити дітей потрібно так,  

щоб не було соромно      

                                               заглянути  їм в очі через  

                                                декілька   років ! 

 
Василишина                     
Оксана Степанівна 
*ЗДНВР, вчитель 

зарубіжної літератури 
Педагогічне кредо:  
Право на повагу має лише 
той, хто  поважає інших !       

                                         
 



 Огар    
Володимир   Іванович 
*вчитель історії  та правознавства 

Педагогічне кредо: Навчати 

здобувачів освіти так, щоб не 

соромно було заглянути їм в очі; 

ставитися до них так, як ти              

                                   хочеш, щоб вони ставилися до тебе! 

 

 

 

                                                    

Туряниця  

Вікторія Іванівна 

*вчитель англійської     
 мови            
Педагогічне кредо:   
Люблю те, що викладаю і 
тих , кого навчаю ! 



 Ласько  
Надія Федорівна   
 

*вчитель історії та 
правознавства,  
педагог-організатор       
Педагогічне кредо:    
Навчати  і  виховувати       
потрібно так, щоб   

                                            у кожному дитячому серці     
                                           запалити вогонь  пізнання,  
                                            мислення,   добра! 

                                         
                                    

                                                    

Терещук  
Марина Тиберіївна 
 

*вчитель англійської     
 мови            
 Педагогічне кредо:  

Вчитися завжди  легко,  

коли   вчитися  цікаво ! 

 



      

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО 

ОБ'ЄДНАННЯ 
 

     Сучасному ліцеї сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, 

удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням 

можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи 

методичних об'єднань, оскільки в системі роботи методоб'єднання 

одним із провідних напрямків діяльності є підвищення педагогічної 

майстерності вчителя.                                                                             

Осередками творчої науково-методичної роботи навчального закладу 

виступають методичні об'єднання. Самодостатнім та ініціативним           

з-поміж інших є методоб'єднання суспільно-гуманітарного циклу. Це 

висококласні фахівці, які глибоко знають свій предмет, володіють 

різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реагують на 

виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та 

самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив 

виховання дітей. 

Головне завдання цього напряму робота - забезпечити умови для 

ефективного використання нових іиформаційно-комунікативних 

технологій (ІКТ) у навчанні, що основується на принципах наступності, 

послідовності, систематичності. Ефективності уроку можна досягти, 

коли зміст матеріалу оптимально поєднується з доцільними й 

результативними формами та методами роботи, що реалізуються за 

допомогою сучасних засобів навчання, якими є комп'ютерні та 



мультимедійні технології. Вони уможливлюють модернізацію уроку, 

посилюють діяльнішу активність учнів, забезпечують наочність, 

емоційність, індивідуалізацію і диференціацію навчання. Завдяки ІКТ 

удається досягти інформаційної насиченості матеріалу, збільшити обсяг 

самостійної роботи - індивідуальної, групової, фронтальної, активізувати 

діяльність учнів під час виконання значної кількості завдань, 

здійснювати зворотний зв'язок. 

Слід зазначити, що урок з комп'ютерним забезпеченням, крім звичайної, 

має ще й технологічну мету, адже діалог учителя з учнем відбувається 

через комп'ютер, який виступає в ролі третього компонента навчання - 

індивідуального для кожного учня. 

Поряд із використанням наявних програмних продуктів для вивчення 

нових тем практикуємо власні презентації для подачі матеріалу, а також 

залучаємо учнів до створення проектів, презентацій. Це зацікавлює 

учнів, розвиває їхні творчі здібності, ініціативу, адже у процесі 

виконання завдання вони ознайомлюються з теоретичним матеріалом, 

опрацьовують рекомендовану літературу, добирають цікаві вправи, 

обмірковують, як усе оформити й подати. Таким чином досягаємо ре-

алізації важливих навчальних цілей, зокрема формуємо в учнів 

мотивацію до навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У новому навчальному році методичне об’єднання 

суспільно-гуманітарного циклу будуть спрямовувати свою 

роботу на: 
- прищеплення любові до рідної мови, до рідної землі; виховання поваги 

до традицій і історії свого народу; 

- повернення престижу української літератури, вивчення її як 

унікального явища в світовій історії культури, що своїми естетичними 

засобами виховує вільну, духовно багату, розкріпачену в своєму 

вираженні українську людину; 

- залучення школярів до скарбниці української літератури, а через неї - 

до фундаментальних загальнолюдських цінностей; 

- удосконалення уроку як основної форми навчально-виховної роботи; 

- пошуки різноманітних форм занять для розвитку пізнавальних потреб, 

здібностей, нахилів учнів; 

- впровадження у практику сучасного педагогічного досвіду. 

·Обов’язковим структурним елементом кожного засідання МО була 

практична робота: моделювання уроку чи його фрагменту, розв’язування 

ситуативних завдань, проводилися диспути, обговорювалися матеріали 

періодичних фахових видань. Вся робота була спрямована на розвиток 

мовленнєвих навичок і грамотності учнів та більш повне застосування у 

навчанні ІКТ. 

·На уроках літератури вчителі пропонували не описово-пояснювальну 

структуру уроку, а операційну, спонукальну, що вимагає від учня 

розвитку розумових, мовленнєвих, читацьких, високодуховних якостей 

особистості.] 

Багато часу вчителі приділяли роботі з обдарованими учнями. 

На формування якісно нового педагога налаштована вся система 

методичної роботи, тобто система взаємозалежних дій та 

заходів,спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації професійної 

майстерності кожного вчителя. 

Тому можна визначити, що робота методичного об’єднання займає 

важливе місце в підвищенні професійної компетентності педагога, бо 



саме під час засідань МО (методичного об’єднання) кожний учитель 

набуває навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й 

прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя. 

У своїй діяльності учителі МО використовують як традиційні, так і 

нетрадиційні форми та методи науково-методичної роботи. 

Усе це допомагає нам у здійсненні науково-методичного забезпечення 

викладання мови та літератури,уведенні творчого пошуку, 

теоретичноїтаекспериментальноїроботиз предмета. Тому плануємо 

роботу методичного об'єднання відповідно до поставленої мети та 

завдань, що витікають із неї. 

Основною метою діяльності нашого методичного об'єднання визначаємо 

наступне – залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, 

розвиток творчої ініціативи, виявлення й поширення найбільше 

ефективних форм та методів їхньої роботи. 

Багато уваги ШМО приділяє підвищенню кваліфікації вчителів через: 

• систематизацію роботи з проходження вчителями курсів підвищення 

кваліфікації; 

• впровадження в практику роботи вчителів досягнень сучасної 

педагогічної науки; 

• організацію тематичних занять, практикумів, лекцій; 

• участь вчителів у конкурсах, оглядах, виставках, конференціях; 

• активне здійснення зв'язків з інститутами післядипломної педагогічної 

освіти; 

• стимулювання педагогічних досягнень вчителів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоосвітня діяльність учителів нашого методичного 

об’єднання суспільно-гуманітарного циклу базується на 

певних принципах: 

1)Принцип цілісності (системність самоосвітньої діяльності). 

2)Принцип діяльності (практична спрямованість роботи). 

3)Принцип мобільності (відповідність змісту самоосвіти рівню 

професійної компетентності). 

4)Принцип самореалізації (впровадження в життя своїх внутрішніх 

можливостей та здібностей). 

5)Принцип самоорганізації (здатність особистості раціонально 

організувати свою діяльність). 

ШМО ставить перед собою такі основні завдання: 

• Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання 

української мови та літератури, французької та англійської мов, 

зарубіжної літератури, історії та правознавства, формування в учнів 

практичних умінь і навичок. 

• Навчати учнів користуватися всіма багатствами мовних засобів, 

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

мовлення. 

• Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм 

української літературної мови. 

• Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови та 

літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в 

практику досягнення педагогічної науки. 

• Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні 

технології та інновації. 

• Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої 

літератури, періодичних видань. 

• Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи 

при цьому творчі здібності учнів. 

• Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями. 



• Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в 

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

інших народів світу. 

• Пропагувати і плекати любов до українського слова. 

Праця і творчість — два крила людського буття. Їхнє поєднання сповнює 

життя людини сенсом, піднімає особистість в очах інших, викликає 

почуття поваги. 

Учитель — це завжди творець. Інакше не може бути. Тому педагогічна 

праця, як жодна інша, потребує органічного єднання професіоналізму та 

високих душевних якостей. 

 

 

 

 

 



 

План роботи м/о на 2022-2023 н. р. 

 

№ Тема Дата 

1. Виклики освіти :дистанційний та 
змішаний формат навчання. 

вересень 

2. Активізація навчально-пізнавальної 
діяльності здобувачів освіти як засіб 
підвищення ефективності освітнього 
процесу. 

грудень 

3. Інтелектуально - творчий  розвиток 
здобувачів освіти засобами 
інноваційних технологій в системі 
компетентнісно  орієнтованого 
навчання. 

березень 

4. Фахова майстерність учителя як 
один із компонентів підвищення 
якості знань учнів. 

червень 

 

 

 

 

 

 



 

Тематика засідань МО вчителів 

суспільно-гуманітарного циклу на 

2022 – 2023 навчальний рік 

І засідання ( Вересень) 

Тема: Виклики сучасної освіти :дистанційний та змішаний формат 

навчання 

№ Зміст роботи Відповідальний 

1. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2022 – 

2023 навчальному році. 

Голова МО, 

члени МО 

2. Підсумки роботи МО та затвердження плану роботи на 2022– 

2023 н. р. 

Голова МО , 

члени МО 

3. Повідомлення на тему "Переваги та недоліки дистанційного 

навчання." 

Голова МО 

4.  Різне. Члени МО 

 

ІІ засідання (Грудень) 

Тема: Розвиток життєво-творчих компетентностей учнів на 

основі особистісно-орієнтованого підходу в умовах впровадження 

сучасної адаптованої школи. 

№ Зміст роботи Відповідальний 

1. Формування мовних і мовленнєвих компетенцій учнів на 

уроках англійської та словацької  мови. 

Члени м\о 

2. Організація дослідницько-пошукової діяльності учнів на 

уроках української мови та літератури. 

Вчителі укр.мови 

3.  Різне 

 

 

 



 

ІІІ засідання ( Березень) 

Тема: Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти засобами 

інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтовного навчання 

№ Зміст роботи Відповідальні 

1. Компетентно орієнтований підхід до освітнього процесу. Члени м\о 

2. Проблема формування мотивації навчальної діяльності 

школярів за сучасних умов  ( обмін досвідом). 

 Члени м\о 

3. Проектна технологія на уроках   суспільно –гуманітарного 

циклу. 

Члени м\о 

4. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей 

здобувачів освіти. 

 

5.  Різне. Голова МО 

 

ІV засідання ( Травень) 

Тема: Фахова майстерність учителя як один із компонентів 

підвищення якості знань учнів 

№ Зміст роботи Відповідальні 

1. Розвиток професійної компетентності учителя. Голова МО, 

члени МО 

2. Аналіз роботи МО за 2022 – 2023 навчальний рік. Члени МО 

3. Обговорення результатів підсумкових контрольних робіт за ІІ 

семестр  

2022 – 2023 н. р. 

Члени МО 

4. Виконання програм з предметів суспільно-гуманітарного 

циклу. 

Завуч, 

члени МО 

5. Шляхи підвищення якості знань здобувачів освіти, подолання 

відставання у навчанні. 

Члени МО 

6. Вироблення рекомендацій щодо проблематики і планування 

засідань МО на наступний  навчальний рік. 

Голова МО, 

члени МО 

 



 Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів 
суспільно-гуманітарного циклу за 2021-2022  навчальний рік 

 

    Робота методичного об’єднання проводилась згідно з планом роботи. 

Протягом навчального року наше шкільне методичне об’єднання працювало над 

реалізацією проблеми :«Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках 

предметів суспільно-гуманітарного циклу дисциплін». 

     У  2021-2022 навчальному році методична робота була спрямована на 

підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, 

впровадження ефективних технологій навчання і виховання; створення умов для 

формування креативного потенціалу учнів та професійної компетентності 

педагогів. 

    Підвищення фахового рівня вчителів проводилося шляхом вивчення і реалізації 

основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом 

опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» з 

метою обміну досвідом; впровадження у навчально-виховний процес сучасних 

досягнень науки, педагогічної теорії. 

    Курсову перепідготовку в цьому навчальному році пройшли вчителі суспільно-

гуманітарного циклу на базі  Закарпатського ІППО 

Протягом навчального року проведено 5 засідань МО вчителів суспільно-

гуманітарного циклу, на яких вивчено нормативно-правові та інструктивно-

методичні документи щодо організації навчально-виховного процесу, 

проаналізовано роботу ШМО та визначено його основні завдання, намічено заходи 

із формування системних знань та умінь учнів. 

 На засіданнях методичного об’єднання формували уміння самоаналізу уроку, 

обговорювали відкриті уроки та надавали колегам відповідні рекомендації, 

опрацювали рекомендації щодо формування комунікативної компетентності учнів 

та розвитку критичного мислення на уроках суспільно-гуманітарного циклу. 

  Уся робота методичного об'єднання вчителів підпорядкована головній меті - 

допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні 

в життя державної мовної політики. 

   Свою роботу вчителі спрямовують на виявлення навчальних можливостей учнів, 

формування у них творчо-наукових здібностей. Уся система педагогічної 

діяльності підпорядкована основній меті - розвитку особистості та її вихованню. 

Велику увагу вчителі приділяють вивченню мови та літератури як об'єкту пізнання. 

Результати навчальних досягнень за 2021 -2022 н. р. свідчать, що більшість учнів 

засвоїли курс  української мов та літератури, словацької мови, зарубіжної 

літератури, всесвітньої історії, історії України та правознавства на достатньому і 

високому рівнях. 

Педагоги багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки 

нормативна складова мови (набір її правил), але й взаємозв'язки мови з духовним 

життям народу, щоб на  уроках  учні пізнавали історію, культуру, традиції, 

менталітет свого народу. 

Так, на відкритих уроках учителів ми спостерігали широкий спектр різноманітних 

засобів і методів роботи з учнями, комунікативно-діяльнісний підхід у викладанні, 



який збагачує словник учнів і розвиває як усне, так і писемне мовлення та формує 

національно свідому, духовно багату  мовну особистість. 

  Велику увагу приділяють члени м\о розвитку творчих здібностей учнів, бо 

вважають, що у кожній дитині природою закладений певний творчий потенціал. 

  Учителі завжди у пошуках шляхів, форм і методів, які б давали можливість 

розвивати в учнів здатність мислити, бути творчими людьми. 

  Справжній учитель навчає знаходити істину. Саме цьому і сприяють інноваційні 

технології, які враховують вибір методичних прийомів, здатних виявити та 

розвинути хист, азарт кожного учня, врахувати його вдачу, здібності, схильність до 

пошуку наукових знань, які йому цікаві. Школярі, здобуваючи знання, дають 

оцінку вчинкам, стосункам людей, явищам та процесам, спостерігають і роблять 

власні висновки. Адже нинішньому суспільству потрібна вільна, мисляча й активна 

особистість. 

Сьогодення наголошує на необхідності творчого підходу до своєї справи. Педагог, 

як ніхто інший, не повинен бути формалістом, адже кожного дня він торкається 

дитячих душ, збагачує їх добром, вірою, надією, любов'ю. Поділяємо думку В. 

Сухомлинського : «Учитель має право вчити інших, допоки вчиться сам». Не 

зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і дарувати щастя іншим – 

тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й побачити вогники 

вдячності в очах учнів.  

  На 2022-2023 навчальний рік вчителі – члени МО ставлять перед собою наступні 

завдання: 

• підвищувати роль предметів суспільно-гуманітарного циклу; 

• на уроках і позакласних заходах посилити роботу по вихованню 

загальнолюдських цінностей, милосердя, любові до людини, працелюбності; 

• формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, застосовуючи їх у 

своїй практиці; 

• створювати належні умови для самореалізації учнів, що мають нахил до 

суспільно-гуманітарних наук, через участь в конкурсах, олімпіадах, районних та 

обласних конкурсах; 

• удосконалювати структуру та методи посилення уроків різного типу, активно 

зміцнювати між предметні взаємозв’язки, активізувати позакласну роботу; 

• звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів; 

• вивчати та впроваджувати в практику передовий досвід вчителів школи, району, 

області; 

• постійно дбати про підвищення свого фахового рівня. 

 
 

 

 

 

 

 
 



Цікаво навчаємось! 

 
                                             

        

  
  



                     

 
 

 



 

       
   

     
 

     



 
 

 
 

 
 


