
План роботи методичної комісії 

 гуманітарних і суспільних дисциплін  

на 2022/2023 навчальний рік 

Науково – методична проблема закладу 

«Формування і розвиток компетентностей усіх учасників освітнього процесу» 

Науково -  методична проблема МК гуманітарних і суспільних дисциплін 

«Формування соціально компетентної особистості на уроках гуманітарних дисциплін» 

 

Основні завдання МК 

на 2022/2023 навчальний рік: 

Мета: формування і розвиток у здобувачів освіти особистої зрілості та ключових 

компетентностей, які дозволять їм бути готовими до свідомого самовизначення з урахуванням не 

тільки своїх нахилів і здібностей, але й інтересів суспільства; досягнення високої якості освіти і 

розвитку суб'єктів освітнього процесу – викладача й учня. 

Завдання: 

1.Спрямувати роботу  на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти: 

- Конституції України,  

- Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній 

навчальний заклад»; 

- Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті; 

- державної програми «Вчитель». 

2. Удосконалювати мовленнєву діяльність здобувачів освіти  на комунікативній основі. 

3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів. 

4. Плекати любов і повагу до українського слова. Працювати над удосконаленням культури 

мовлення. 

5. Допомагати викладачам  в забезпеченні високого рівня  викладання предметів негуманітарного 

циклу рідною (державною) мовою. 

6.Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення 

ефективності уроку, професійної майстерності викладача. 

7. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання відповідно до освітніх 

стандартів. 

8. Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання. 

9.Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності здобувачів 

освіти. 

10.Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів. 

11. Залучати учнів до участі в олімпіадах, конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка, різноманітних 

конкурсах.  

12.Аналізувати уроки, виховні заходи, результати училищних олімпіад, конкурсів та участь в 

олімпіадах. 

13.Готувати учнів до ДПА, до проходження ЗНО. 

14.Сприяти творчому розвитку здобувачів освіти, становлення їх особистості. 

15. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів 

під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм. 

16. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів 

проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо. 

17. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими 

періодичними виданнями.  

18. Вивчати й узагальнювати досвід викладачів. 

19. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи. 

20. Виготовляти наочність. 



Кадровий склад методичної комісії 

 

ПІБ Освіта, спеціальність, 

рік закінчення 

Рік 

народжен

ня 

Категорія Курси Стаж 

Андрусишена 

Галина 

Миколаївна 

Вища. Спеціаліст 

Вінницький державний 

педагогічний інститут, 

1994р 

1972 Спеціаліст 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

«викладач-

методист» 

2022-

2027 

28 років 

Ємець Світлана 

Миколаївна 

Вища. Черкаський 

державний університет  

ім. Б. Хмельницького 

1980 Спеціаліст 

першої 

кваліфікаційної 

категорії 

2021-

2026 

17 років 

Михлик Людмила 

Іванівна 

Вища. Спеціаліст. ДВНЗ 

«Переяслав – 

Хмельницький 

педагогічний університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

1977 Спеціаліст 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

«старший 

викладач» 

2022-

2027 

22 років 

Привалова Олена 

Іллівна 

Київський державний 

педагогічний інститут ім.. 

О.Горького - 1985 

1961 Спеціаліст 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

«старший 

викладач» 

2021 31 років 

Смоля Алла 

Леонідівна 

Вища.  Київський 

педагогічний інститут 

іноземних мов 

Київський державний 

університет ім.. Т.Г. 

Шевченка 

1963 Спеціаліст   13 років 

Фесенко Олексій 

Федорович 

Ніжинський педагогічний 

університет - 1989 р. 

1964 Спеціаліст 

другої 

кваліфікаційної 

категорії 

- 5 роки 8 

місяців 

 

Зростання фахової майстерності викладачів МК 

за результатами атестації 2022/2023 н.р. 

 

ПІБ Результати 

попередньої 

атестації 

 

Очікування 

Результати чергової (позачергової) 

атестації 

 Категорія, 

звання 

 Термін Категорія, звання 

Фесенко 

Олексій 

Федорович 

Спеціаліст 

другої 

кваліфікаційної 

категорії 

Підтвердження 

раніше 

присвоєної 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

другої категорії» 

2022-2023  



 

Методичні проблеми, над якими працюють викладачі 

 

№з/п ПІБ Проблеми, над яким працюють 

1 Андрусишена Галина 

Миколаївна 

Формування ключових компетентностей учнів на уроках 

української мови та літератури шляхом впровадження 

інтерактивних методів навчання 

2 Ємець Світлана Миколаївна Формування духовності, моральності та естетичної 

культури засобами мови 

3 Михлик Людмила Іванівна Формування історичної компетенції шляхом 

використання логічно-структурних схем та таблиць 

4 Привалова Оленна Іллівна Формування та розвиток ключових предметних 

компетентностей на уроках історії 

5 Смоля Алла Леонідівна Формування соціально компетентної особистості на 

уроках англійської мови через розвиток комунікативних 

мовленнєвих компетенцій 

6 Фесенко Олексій Федорович Формування соціально - компетентної особистості з 

застосуванням інформаційних технологій на уроках 

англійської мови 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

проведення 

Відповідальні 

Серпень  

1 Засідання методичної комісії гуманітарних і 

суспільних дисциплін за порядком денним: 

1. Про аналіз роботи метод комісії за 2022-

2023 н.р. (обговорення і затвердження плану 

роботи комісії та плану засідань на новий 

навчальний рік). 

2. Про методичні рекомендації щодо 

викладання предметів гуманітарного циклу  

у 2022/2023 навчальному році 

3. Про наявність плануючої документації 

(розгляд та затвердження змін до поурочно-

тематичних планів) 

31.08.2022 Голова МК, 

Члени МК 

2 Опрацювання нормативної бази на  2022/2023 н. р.: 

- Методичні рекомендації про викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 

2022/2023 н. р. 

29.08.2022 Заступник  

директора з НР 

Методист,  

Голова МК, 

Члени МК 

3 Погодження тематичних та поурочно-тематичних 

планів з української мови та літератури, зарубіжної 

літератури, англійської мови, історії,  основ 

правознавства, громадянської освіти 

31.08.2022 Голова МК,  

Члени МК 

4 Взяти участь у інструктивно-методичній нараді з 

питань ведення плануючої документації та 

проведення уроків на належному рівні 

31.08.2022 Директор,  

заступник  

директора з НР 

Методист 

Члени МК 

5. Огляд готовності навчальних кабінетів до нового 

навчального року 

4 тиждень Адміністрація, голови 

методичних комісій 



Вересень 

1. Засідання методичної комісії гуманітарних і 

суспільних дисциплін за порядком денним: 

1. Про виконання рішень попереднього 

засідання МК 

2. Про проведення уроків із застосуванням 

інтерактивно-дистанційного навчання. 
(доповідь Андрусишена Г. ) 

3. Про підготовку та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

предметів: українська мова та література, 

англійська мова, історія. 

4. Про проведення директорських контрольних 

робіт серед учнів І курсу з української мови, 

зарубіжної літератури, англійської мови, 

історії. 

5. Реєстрація на курс навчання: ЦИФРОВІ 

ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ 

6. Різне 

07.09.2022 Голова МК,  

Члени МК 

4. Підготувати графіки контрольних робіт До 17.09.2022 Голова МК,  

Члени МК 

5. Спланувати відкриті уроки викладачів 

гуманітарних і суспільних дисциплін 

До 17.09.2022 Голова МК,  

Члени МК 

6. Взяти участь у засіданні методичної ради щодо 

проведення І-го етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін (в режимі офлайн і 

онлайн) 

До 27.09.2022 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

методист  

Заяць Я. І. 

голова МК,  

члени МК 

7. Взяти участь у роботі міської методичної секції  

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін 

(Іноземна мова) 

15.09.2022 Фесенко О.Ф.  

8. Взяти участь у роботі міської методичної секції  

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін 

(громадської освіти, історії, основ галузевої 

економіки і підприємництва, основ інноваційного 

підприємництва основ правових знань) 

16.09.2022 Привалова О.І. 

 

9. Поновлення планів самоосвіти викладачів Вересень Члени МК 

Жовтень 

1 Участі викладачів МК у XIII Міжнародній виставці 

"Інноватика в сучасній освіті" 

жовтень Голова МК,  

члени МК 

2 Участь у майстер-класі "Створення відео уроків" За окремим 

графіком 

Голова МК,  

члени МК 

3 Проведення І етапу олімпіад з базових 

загальноосвітніх дисциплін: української мови, 

англійської мови, історії. 

02-31.10.2022  Андрусишена Г.М., 

 Ємець С.М., Михлик Л.І.,  
Фесенко О.Ф., 

 Привалова О.І.,  

Смоля А.Л. 

4 Продовжити роботу над розробкою і 

впровадженням інформаційно-комп'ютерного 

забезпечення освітнього процесу (створення 

відеоуроків, сайтів, Ютубканалів) 

протягом року Голова МК,  

члени МК 



5 Надання методичної допомоги педагогічним 

працівникам,  які  атестуються  у складанні творчих 

звітів 

Жовтень-

лютий  

Заступник директора з НР  

Кожухівська О.В., 

методисти , голови 

методкомісій 

6 Організувати взаємовідвідування уроків 

педагогічними працівниками 

Постійно Голова МК, 

викладачі 

7 Взяти участь у «Декаді молодого педагога» За окремим 

планом 
Голова МК 

 

8 Провести відкриті уроки та позаурочні заходи Згідно графіка 

на жовтень 

Члени МК 

9 Спланувати заходи щодо проведення тижня 

української мови та літератури 

До 31.10.2022 Андрусишена Г.М., 

Ємець С.М.. 

10. Вивчення стану викладання предмету "Англійська 

мова". Моніторинговий зріз знань з предмету 

Жовтень Заступник директора з 

НР  Кожухівська О.В., 

методист Заяць Я.І., 

голова методичної 

комісіЇ 

Листопад 

1 Підготовка та проведення ІІ етапу олімпіад з 

базових загальноосвітніх дисциплін 

Згідно 

графіка: 

листопад- 

грудень 

Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В.., 

методист Заяць Я. І., 

викладачі 

2 Відзначення Дня української писемності 09.11.2022 Андрусишена Г.М., 

Ємець С.М. 

3 Організаційні заходи  та участь здобувачів освіти 

училища у І-ІІ етапів в Міжнародному конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика та 

Міжнородному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студенської молоді імені Тараса 

Шевченка 

листопад-

грудень 2022 

(за планом 

училища, за  

графіком 

МОН України) 

Заступник директора з НР 

Кожухівська О.В., 

методист Заяць Я.І., 

викладачі 
Андрусишена Г.М. 

Ємець С.М. 

4 Проведення предметного тиждня "Українська  мова 

та література" " 

08.11-12.11. 

2022 

Андрусишена Г.М., 

Ємець С.М. 

5 Перевірка зошитів для контрольних робіт з 

української мови 

листопад Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В. 

Грудень 

1 Взяти участь у роботі міської методичної секції  

викладачів словесності (українська мова та 

література, зарубіжна література) 

06.12.2022 Андрусишена Г.М., 

Ємець С.М. 

2 Складання та погодження завдань для перевірочних 

контрольних робіт за І семестр 

01-06.12.2022 Голова МК,  

викладачі 

3 Проведення перевірочних контрольних робіт за І 

семестр 

09-21.12.2022 Голова МК 

4 Проведення відкритих уроків та позаурочних 

заходів згідно графіка. 

Згідно планів 

викладачів 

Заступник  

директора з НР  

Кожухівська О.В., 

методист Заяць Я. І, 

голова МК,  

викладачі 



5 Підготувати зведений порівняльний аналіз рівня 

знань учнів 1-3 курсів за результатами навчання 

27-30.12.2022 Заступник  

директора з НР, 

методист,  

голови МК,  

викладачі 

6 Взяти участь у засіданні методичної ради: підсумки  

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських  олімпіад, 

успішність, якість знань, виявлення недоліків у 

роботі І семестру 

21.12.2022 Голова МК,  

члени МК 

 

7 Підготовка звіту про проведену роботу за І семестр 

та планування роботи на ІІ семестр 

До 30.12.2022 Голова МК,  

члени МК 

8 Підготовка звіту про діяльність методичної служби 

за 2022 рік 

до 09.12.2022 Директор Михлик Л.І., 

заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

методисти, голови 

методкомісій 

Січень  
1 Засідання методичної комісії гуманітарних і 

суспільних дисциплін за порядком денним: 

1. Про підсумки роботи МК гуманітарних і 

суспільних дисциплін у І семестрі 2021-2022 н.р. 

2. Про підсумки успішності за І семестр 2021-

2022 н.р. 

3. Формування в здобувачів освіти на уроках 

англійської мови мотивації до освітньої 

діяльності та саморозвитку в контексті 

компетентнісного підходу до навчально-

виховного процесу (доповідь Фесенко О.Ф) 

4. Про підготовку та проведення перездачі 

учнями неатестацій з предметів гуманітарно-

суспільних дисциплін. 

5. Про проведення Дня соборності 22 січня 

(Михлик Л.І., Привалова О.І.) 

До 13.01.2023 Голова МК,  

члени МК 

2 Участь у роботі міських методичних секцій для 

педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

викладачів іноземної мови  на базі "Київського 

професійного училища деревообробки" 

19.01.2023 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

викладач іноземної 

мови Фесенко О.Ф. 

Смоля А.Л. 

3 викладачів словесності ( українська мова та 

література, зарубіжна література)  на базі 

Державного навчального закладу "Міжрегіональне 

вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації" 

20.01.2023 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

викладачі української 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

4 Аналіз реалізації планів роботи кабінетів, 

лабораторій за І семестр 

08-11.01.2023 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В.,., 

методист Заяць Я. І., 

голова методичної 

комісії, викладачі 

5 Відзначення Дня Соборності України 21.01.2023 Викладач  

Михлик Л.І., 

Привалова О.І. 



6 Надання методичної допомоги  у проведенні 

творчих звітів з демонстрацією результатів роботи 

педагогічним працівникам, які проходять атестацію 

протягом 

місяця 

Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

методисти,  голови 

методичних комісій, 

педагогічні працівники 

Фесенко О.Ф. 

7 Виставка методичних напрацювань  педагогічних 

працівників, які атестуються: "Кращий досвід - у 

практику роботи"   

протягом 

місяця 

Заступник директора з 

НР  Кожухівська О.В., 

методисти, голови 

методкомісій, 

педпрацівники 

Лютий 

1 Інструктивно-методична нарада: (перший 

вівторок 

місяця) 

Заступники директора з 

ВР Кучерчук І.Е.,  з НР 

Кожухівська О.В.,  

старший майстер 

Железняков В.А., 

методисти, голови 

методичних комісій 

1.1 
Ознайомлення з новинками педагогічної преси, 

інноваційними технологіями 

1.2 
Використання  мультимедійної презентації на 

уроках виробничого навчання 

2 Індивідуальна робота з працівниками, що 

атестуються. Підготовка атестаційних робіт та 

портфоліо викладачів, що атестуються 

протягом 

місяця 

Голова МК 

 

3 Планування та проведення заходів щодо 

відзначення Міжнародного Дня рідної мови 

22.02.2023 Андрусишена Г. М. 

Ємець С.М. 

4 Педагогічна вітрина "Професійна майстерність без 

меж" (використання сучасних тенденцій розвитку 

освітнього процесу) 

20-24.02.2023 Заступник директора з НР 

Кожухівська О.В., 
методисти, старший 

майстер Железняков В.А., 

голови методичних 

комісій 

5 Творчі звіти педагогічних працівників, які 

атестуються 

Лютий  Заступник директора з 

НР  Кожухівська О.В., 

методист Заяць Я.І., 

методист , голови 

методичних комісій 

Березень 

1 Інструктивно-методична нарада: 07.03.2023 Заступники директора з 

ВР Кучерчук І.Е.,  з НР 

Кожухівська О.В.,  

старший майстер 

Железняков В.А., 

методисти, голови 

методичних комісій 

1.1 
Про організацію і проведення  навчальних онлайн 

екскурсій 

1.2 
Про підготовку , проведення державної підсумкової 

атестації та ЗНО 

2 Поповнення та систематизація інформаційної бази 

педагогічних працівників  "Творчий педагогічний 

працівник , обдарований учень" 

до 31.03.2023 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В. , 

старший майстер 

Железняков В.А., 

методисти, голови 

методичних комісій 



3 Проведення тижня історії 07-18.03.2023 Андрусишена Г.М., 

Михлик Л.І., 

Привалова О.І. 

4 Проведення заходів до Шевченківських днів 09.03.2023 Андрусишена Г.М., 

Ємець С.М. 

5 Взяти участь у роботі міської методичної секції  

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін 

(громадської освіти, історії, основ галузевої 

економіки і підприємництва, основ інноваційного 

підприємництва основ правових знань) 

03.03.2023 Привалова О.І. 

Квітень 
1 Засідання методичної комісії гуманітарних і 

суспільних дисциплін за порядком денним: 

1. Про виконання рішень попереднього засідання 

2. Креативне мислення здобувачів освіти на 

уроках зарубіжної літератури     (доповідь 

Ємець С.М.) 

3. Про результати проведення  предметного тижня 

зарубіжної літератури та англійської мови 

4. Про проведення перевірочних контрольних 

робіт за ІІ семестр.  

5. Різне  

19.04.2023 Голова МК,  

члени МК 

2 Підготувати та погодити завдання до перевірочних 

контрольних робіт за ІІ семестр 

До 10.04.2023 Заступник директора з 

НР  Кожухівська О.В., 

методист Заяць Я.І., 

голови методичних 

комісій, викладачі 

3 Проведення контрольних робіт  з навчальних 

предметів за ІІ семестр на І курсі 

за окремим 

графіком 

Заступник директора з 

НР  Кожухівська О.В., 

методист Заяць Я.І., 

голови методичних 

комісій, викладачі 

4 Підготувати та організувати виставку "Дистанційне 

навчання. Яке воно?". Переваги та недоліки 

дистанційного навчання 

протягом 

місяця 

Заступники директора з 

ВР Кучерчук І.Е., з НР 

Кожухівська О.В.., 

методисти, майстри в/н, 

викладачі 

5 Тиждень  зарубіжної літератури 10-14.04.2023 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

методисти, голова 

методичної комісії, 

викладач Ємець С.М. 

 

Травень 

1 Взяти участь у інструктивно-методичній нараді: 02.05.2023 Заступники директора з 

ВР Кучерчук І.Е.,  з НР 

Кожухівська О.В.,  1.1 
Моніторинг (спостереження, аналіз, прогноз) 

внутрішнього забезпечення якості освіти  

 



1.2 

Методика визначення рівня навчальних досягнень 

учнів за результатами річного оцінювання 

старший майстер 

Железняков В.А., 

методисти, голови 

методичних комісій 

2 Круглий стіл. Підсумки методичної роботи  за 

2022/2023 навчальний рік. 

23.05.2023 Заступник директора з 

НР  Кожухівська О.В., 

методисти, голови 

методичних комісій 

3 Засідання науково-методичної ради, щодо 

перспективного планування роботи над  єдиною 

науково-методичною проблемою в 2022-2023 н.р. 

31.05.2023 Заступник   

директора з НР 

Кожухівська О.В, 

методисти,  викладачі 

4 Корегування перспективного плану підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 5 років. 

23-27.05.2023 Заступники директора з 

ВР Кучерчук І.Е., з НР 

Кожухівська О.В., з 

НВР Серба Д.М., 

методисти,  

інспектор з кадрів 

Шкарубська Л.П., 

голови методичних 

комісій, члени 

методичних комісій 

5 Участь у роботі міських методичних секцій для 

педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: викладачів 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

(громадянської освіти, історії, основ галузевої 

економіки і підприємництва, основ інноваційного 

підприємництва, основ правових знань) на базі 

"Київського професійного будівельного ліцею" 

11.05.2023 Заступник директора з 

НР Кожухівська О.В., 

викладач 

 Привалова О.І. 

Червень 

1 Засідання методичної комісії гуманітарних і 

суспільних дисциплін за порядком денним: 

1. Про виконання рішень попереднього засідання 

2. Про підсумки роботи МК за 2022-2023 н.р.  

3. Обмін досвідом з проблем формування 

загальних та предметних компетентностей на 

уроках суспільно-гуманітарного циклу 

4. Панорама методичних перспектив. 

Обговорення пропозицій щодо планування 

роботи методичної комісії на наступний 

навчальний рік.  

10.06-

14.06.2023 

Методист  

Голова МК 

Члени МК 

2 Здача звіту роботи методичної комісій за 2022/2023 

та перспективне планування роботи на  

2023/2024 н. р. 

До 14.06.2023 Голова МК,  

викладачі 

3 Стан проведення ремонтних робіт в кабінетах  До 21.06.2023 Завідуючі кабінетами 

 

Голова методичної комісії                                                                                 Галина АНДРУСИШЕНА 


