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Мова – духовне багатство народу.  

Щоб любити — треба знати,  

а щоб проникнути в таку тонку й неосяжну,  

величну й багатогранну річ, як мова,  

треба її любити 

Василь Сухомлинський 

 

 

«Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - 

писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може 

сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного 

об’єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який 

характеризує його професійну майстерність як складне соціально-

педагогічне явище, що згідно Стандарту базової і повної середньої освіти 

визначається всією структурою особистості вчителя, є синтезом 

різноманітних його особистісних якостей, наукової освіченості, ідейної 

спрямованості, фахових знань, умінь і навичок. 

У зміні структури шкільної програми з української мови й літератури 

відбулися кардинальні зміни. Перед учителем –словесником постає завдання 

формувати національно свідомих, усебічно розвинених, високоморальних, 

духовно багатих особистостей, які досконало володіють рідною мовою, як 

інструмент спілкування, самовираження й пізнання світу. Тож проблем 

достатньо, але їх розв’язання залежить як від суспільства, так і власне від 

мовців. Для словесника важливим є вміння компетентно прокоментувати 

учням мовні реалії сьогодення й допомогти їх обрати правильну вербальну 

стратегію. 

У 2020-2021 навчальному році МО вчителів української мови й 

літератури працювало над науково-методичною проблемою «Комплексний 

підхід до навчання рідної мови та формування мовленнєвої культури дітей зі 

зниженим зором та тотально сліпих шляхом компетентнісного підходу до 

освітнього процесу». 

У 2020-2021 навчальному році до складу методичного об’єднання 

входили: 

- вчитель  вищої категорії, старший вчитель Маляренко Наталія 

Олександрівна (8,9 класи). Науково-методична проблема (НМП): 

«Формування полікомпетентної особистості учня»; 

- вчитель вищої категорії, вчитель-методист, вчитель української мови та 

літератури  Руденко Любов Миколаївна (7,8 класи). НМП: «Комплексний 

підхід до формування орфографічної компетенції учнів з вадами зору в 

процесі навчання української мови»; 

- вчитель вищої категорії, вчитель української мови та літератури 

Кандітна Зоя Миколаївна (6,10 класи). НМП: «Комплексний підхід для 



підвищення рівня навчальних досягнень учнів української мови та 

літератури»; 

- вчитель вищої категорії Хожаїнова Ірини Володимирівна (12 клас) 

НМП: «Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови та 

літератури»; 

- спеціаліст I категорії Сікора Наталія Валеріївна (5,11,12 класи). НМП: 

«Розвиток інтелектуальної компетентності на уроках української мови й 

літератури». 

Вчителі працювали над своїми індивідуальними методичними темами над їх 

теоретичним та практичним удосконаленням. 

У 2020-2021 навчальному році вивчення української мови та літератури 

в 5-12 класах здійснювалось за відповідними програмами: 

- 5 клас – Українська мова- для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором, 2014, Київ 

(укладач к.пед.н., провідний співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Вавіна Л.С.); 

- 5 клас – Українська література - для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором, 

2014, Київ (укладач к.пед.н., провідний співробітник лабораторії 

тифлопедагогіки Вавіна Л.С.); 

- 5-6  класи навчальні програми для  загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання, Київ: видавничий дім «Освіта», 2013 року (зі 

змінами затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 року №  804); 

- 6-7 класи – Українська мова - для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором, 

2015, Київ (укладачі к.пед.н., провідний співробітник лабораторії 

тифлопедагогіки Гудим І.М., Немченко М.В.); 

- 6-7 класи – Українська література - для 5-9 (10) класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором, 

2015, Київ (укладач к.псих.н., провідний співробітник лабораторії 

тифлопедагогіки Костенко Т.М.); 

- 8-9 класи – Українська мова – для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором, 2016, Київ 

(укладач Немченко М.В.); 

- 8-9 класи – Українська мова – для 8-10 класів спеціальних загальноосвітніх 

навчальних закладів для дітей сліпих та зі зниженим зором, 2016, Київ 

(укладач к.псих.н., провідний співробітник лабораторії тифлопедагогіки 

Костенко Т.М.); 

- 5 клас – Українська мова – навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей, 2014, Київ (укладач Висоцька А.М.); 

- 5 клас – Українська література – навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей, 2014, Київ (укладач Висоцька А.М.); 



- 6-7 класи - Українська мова – навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей, 2015, Київ (укладач Висоцька А.М.); 

- 6-7 класи - Українська мова – навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих 

дітей, 2015, Київ (укладач Висоцька А.М.); 

- 8-10  класи - Українська мова – навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями, 2016, Київ (укладачі Остапенко Л.І.,  

Висоцька А.М.); 

- 8-10  класи - Українська мова – навчальні програми для 5-9 (10) класів 

спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями, 2016, Київ (укладачі Остапенко Л.І.,  

Чиркіна М.О., Висоцька А.М.); 

- 5 – 10 класи за навчальною програмою: Українська мова. 5 – 9 класи. 

Програма для закладів загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 07.06.2017 № 804);  

11 -12 класи – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та 

профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.  

Підручники з української мови для 5,6,7,8 класів – автори Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

5 – 10 класи за навчальною програмою: Українська література. 5 – 9 класи. 

Програма для закладів загальної середньої освіти . – К.: Освіта, 2013 зі 

змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804;  

11-12 класах – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та 

профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Підручники з української мови для 5,6,7,8  - автори Заболотний О.В., 

Заболотний В.В. 

Підручники з української літератури для 5,6,7,8  класів – автор 

Авраменко О.М., для 8 класу з української літератури – Л. Коваленко, для 9 

класу з української мови для 9 класу – Авраменко О.  

Підручники для 10 класів: з української мови – автор О. Глазова, з 

української мови – автори Г. Семенюк та ін.  

Підручники для 11-12  класів: з української мови – Караман С.О., Караман 

О.В., Плющ М.Я., Тихоша В.І., з української літератури – Семенюк Г., 

Слоньовська О., Ткачук М. та ін.  

Навчальні програми вчителі виконали; учнів, які навчаються на 

початковому рівні, немає в жодному класі.  

Вчителі-словесники на кожному уроці давали глибокі знання з 

української мови та літератури, спрямовували навчальну роботу на розвиток 

мовлення, мислення, здібностей учнів; багато уваги приділяли корекційно-

відновлювальні роботі, водночас дбали і про здоров’я дітей.  У 2020/2021 

навчальному році методичне об’єднання вчителів  гуманітарного   циклу 

спрямувало роботу на: 



- реалізацію єдиної педагогічної теми, над якою працює педагогічний 

колектив; 

 - розвиток творчих здібностей педагогічних працівників, підвищення рівня 

професійної компетентності, удосконалення рівня самоосвіти педагогів, 

удосконалення методичного забезпечення уроку;                                                     

- втілення нових підходів щодо професійного зростання педагогів 

методичного об’єднання;                                                                                                                     

- спрямування системи виховання на формування та розвиток 

загальнолюдських цінностей, морально-психологічних якостей громадянина-

патріота.  

Основну увагу словесники звертали увагу на дотримання єдності навчання і 

виховання, на поліпшення якості викладання своїх предметів; урахування 

виняткової ролі державної мови в суспільному й особистісному розвитку 

кожного громадянина, забезпечення доступності знань, розвиток 

інтелектуальних і творчих здібностей учнів на засадах індивідуалізації 

навчання, дистанційного навчання, інтенсифікації навчального процесу. 

Вчителі-словесники у своїй роботі застосовували різноманітні рівні 

реалізації компетенцій: 

- удосконалювали вміння здобувачів освіти використовувати 

додаткову літературу; 

- стимулювати критичне ставлення до повідомлень засобів масової 

інформації; 

- уміння працювати з підручником, словником, інформативними 

джерелами; 

- співпрацювати з шкільною бібліотекою; 

- активізувати роботу з комп’ютером, використанням можливостей 

Інтернету. 

Під час дистанційного навчання вчителі проводили онлайн-

консультації з учнями у телефонному режимі (соціальна мережа Viber). Це 

спілкування з кожним учнем давало можливість забезпечити 

індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням задатків та 

здібностей дітей; 

- надавалась можливостей самостійної, творчої, а головне – 

справжньої дослідницької діяльності вчителя й учнів; 

- встановлювався зворотній зв’язок та можливість управління 

пізнавальною діяльністю; 

- забезпечувалася стійка мотивація пізнавальної діяльності; 

- сприявся вільний доступ будь-якого учня або вчителя до 

інформації; 

- надавалася можливість здійснювати широку комунікацію між 

учнями та вчителями центру. 

Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) 

сприяло розвитку інтелектуальної компетентності школярів під час 

дистанційного навчання. На сайті нашого закладу у розділі «Дистанційна 

освіта» учні разом зі своїми батьками мали можливість ознайомитися з 

навчальним матеріалом і виконати завдання й тренувальні вправи.    



Педагоги проводили дистанційно уроки за розкладом,  здійснювали іншу 

організаційну та методичну діяльність:  

1.Моніторинг стану захворюваності учнів класу. 

2.Розробку і розміщення завдань з української мови та літератури, розвитку 

мовлення, корекції розвитку  для учнів 5-12-х класів у соціальній 

мережі  Viber  та на вебресурсі закладу освіти. 

3.Перевірку виконаних завдань. 

5. Підготовку матеріалів для дистанційного навчання на наступний день, на 

тиждень.  

Також щодня в телефонному режимі проводилися індивідуальні консультації 

для батьків та учнів  5-12-х класів, відбувався обмін досвідом з колегами  

щодо форм і методів дистанційного навчання учнів.                                                                                               

 Протягом даного періоду вчителі переглянули  експрес-уроки О.Авраменка, 

 працювали  з матеріалами  на інтернет-ресурсах з української мови та 

літератури для урізноманітнення завдань для дистанційного навчання учнів, 

працювали з  фаховою літературою з метою саморозвитку, знайомилися з 

новинами освіти на сайті МОН України. 

Вчитель Сікора Н.В. під час дистанційного навчання проводила свої 

уроки через програму   ZOOM  та надавала індивідуальні консультації для 

учнів  в телефонному режимі (соціальна мережа Viber). Готувала конспекти,  

презентації та відео до уроків з української мови та літератури для учнів, які 

були розміщені для ознайомленням на сайті центру. Для незрячих учнів 

Наталія Валеріївна підготувала дидактичні матеріали шрифтом Брайля, 

опрацьовувала статті на форумі педагогічних ідей «Урок». Вчитель надавала 

допомогу випускникам у підготовці до ЗНО.  

Вчитель Любов Олексіївна знаходила в Інтернеті та надсилала 

відеоуроки, онлайн-тести, презентації. Прослуховувала разом з 

випускниками в прямому ефірі по телебаченню онлайн-консультації  О. 

Авраменка з подальшим обговоренням. Для учнів 7,8  класів надсилала 

буктрейлери, експрес-уроки, відеоуроки, презентації, онлайн-тести, 

аудіодиктанти тощо.  

Для поповнення кабінету української мови та літератури Сікора Н.В. 

розробила дидактичні матеріали з української мови та літератури шрифтом 

Брайля, матеріали з предмету «Розвиток мовлення», був надрукований 

конспект уроку в грудні місяці 2020 року  в журналі «Вивчаємо українську 

мову та літературу» видавництва «Основа». 

Кандітна З.М. виготовила дидактичні матеріали «Українська мова. Усі 

визначення та правила в таблицях і схемах (5-10 класи); картки з української 

мови «Самостійні частини мови». 

Для підвищення та розвитку професійних якостей вчителя педагоги 

брали участь у різноманітних вебінарах як без отримання сертифікатів, так і з 

отриманням сертифікату на теми:  

 

- Руденко Л.О. – «Особливості дистанційного навчання з дітей з ООП» 

(15.04.2021); «Мотивація до навчання під час карантину» (16.04.2021); 



онлайн-тести: «Принципи успішної взаємодії під час дистанційного 

навчання»; 

- Кандітна З.М. – «Диференційований підхід у дистанційному навчанні 

дітей з ООП» (10.04.2021); «Методи і прийоми інтегрованого навчання на 

уроках української мови та літератури «(27.04.2021); 

- Сікора Н.В. – «Як організувати дистанційне навчання за допомогою 

найпростіших онлайн-ресурсів». 

Пройшли курси підвищення кваліфікації за дистанцією формою 

навчання на базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського: 

- Руденко Л.О., Кандітна З.М. (вчителі-дефектологи) – жовтень 2020 р. 

– 30 годин; 

- Кандітна З.М. (вчителі української мови та літератури) – квітень 2021 

р. – 30 годин; 

- Сікора Н.В. (вчителі української мови та літератури, російської мови 

та зарубіжної літератури) – 60 годин. 

 

Якість знань учнів 5-12 класів з української мови та літератури за 

2020-2021 навчальний рік 

 

Клас  Українська мова  Українська література Вчитель  

 

     

5 2 учн. 33% 4 учн. 67% Сікора Н.В. 

6 4 учн. 50% 4 учн. 50% Кандітна З.М. 

7 9 учн. 69% 8 учн. 57% Руденко Л.О. 

8 7 учн. 63% 8 учн. 73% Маляренко Н.О. 

Руденко Л.О. 

9 5 учн. 63% 5 учн. 63% Маляренко Н.О. 

10 3 учн. 43% 4 учн. 57% Кандітна З.М. 

11 3 учн. 60% 3 учн. 60% Сікора Н.В. 

12 6 учн. 60% 6 учн. 60% Сікора Н.В. 

 

Загальний якісний показник: українська мова 55%, минулий 2019/2020 

навчальний рік 62%; українська література 60%, минулий 2019/2020 

навчальний рік 62%. 

 

Якість знань  (підсумкові контрольні роботи) учнів 5-12 класів 

з української мови 

Клас  Українська мова  Вчитель  

5 67% Сікора Н.В. 

6 20% Кандітна З.М. 

7 50% Руденко Л.О. 

8 43% Маляренко Н.О. 

9 67% Маляренко Н.О. 

10 43% Кандітна З.М. 



11 33% Сікора Н.В. 

12 57% Сікора Н.В. 

Загальний якісний показник: 48%, минулий 2019/2020 навчальний рік 51%. 

 

Високий рівень навчальних досягнень з української мови та літератури 

мають учні: 

Клас  Українська мова   Українська 

література 

Вчитель  

6 - Сурков О. Кандітна З.М. 

7 Ромигайло О. Рак М., Ромигайло 

О.,  Талпа А. 

Руденко Л.О. 

8 Кекух Хр., Ломінога 

Павло 

Кекух Хр., Ломінога 

Павло 

Маляренко Н.О. 

Руденко Л.О. 

9 - Овчаренко М., 

Ступак А. 

Маляренко Н.О. 

10 Ларіонова К. Ларіонова К. Кандітна З.М. 

11 - Коноплянік Сікора Н.В. 

12 - - Сікора Н.В. 

 

На засіданні МО був здійснений аналіз контрольних робіт з метою усунення 

та попередження типових помилок у подальших роботах. Учителям 

рекомендовано: 

- систематично проводити індивідуальну роботу з учнями, що мають 

початковий рівень навчальних досягнень; 

- диференційовано надавати допомогу учням, застосовуючи інноваційні 

методики навчання. 

Згідно з планом МО на 2020-2021 н.р. проведено 5 засідань, на яких 

розглядались такі питання: 

- аналіз роботи МО за 2019-2020 н.р. Обговорення та затвердження 

плану роботи на 2020-2021 навчальний рік; 

- опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних 

рекомендації щодо вивчення української мови та літератури у 2020-2021 

навчальному році (Лист МОНУ, 2020); 

- обговорення варіативної складової навчального плану НРЦ; 

- дотримання орфографічного режиму в центрі; 

- складання календарно-тематичних планів і узгодження їх з 

адміністрацією центру; 

- Розвиток мовленнєвої компетентності учнів як активних учасників 

освітнього процесу; 

- ознайомлення з новинками фахової періодичної преси та новинками 

методичної літератури; 

- складання графіку показових уроків української мови та літератури на 

2020-2021 н.р.; 

- адаптація учнів 5 класу до навчання в середній ланці центру; 

- підготовка до Дня писемності. Обговорення і затвердження заходів; 



- Основні аспекти педагогічної діяльності, які сприяють 

компетентнісному розвитку учня; 

- затвердження текстів контрольних робіт з української мови за I семестр 

2020-2021н.р.; 

- оформлення шкільного стенду «Культура мовлення» інформаційно-

пізнавальною тематикою; 

- взаємовідвідування уроків вчителями-словесниками; 

- Методичні рекомендації щодо роботи з учнями, які мають початковий 

рівень навчальних досягнень; 

- Аналіз рівня навчальних досягнень з української мови та літератури за 

1 семестр (контрольні роботи, семестр.); 

- Формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, 

вміння розрізняти явища класичної і масової літератури; 

- стан ведення зошитів з української мови та літератури; 

- участь у декаді педмайстерності; 

- підготовка до Тижня рідної мови (Шевченківські дні); 

- аналіз календарно-тематичного планування з української мови та 

літератури за I семестр 2020-2021 н.р. (контрольні роботи); 

-   обговорили та підсумували доповідь «Шляхи реалізації соціокультурного 

підходу до вивчення української мови в умовах соціалізації особистості 

громадянського суспільства». 

- обговорили роль учителя у формуванні громадянської компетентності 

учнів на уроках літератури засобами інноваційних технологій; 

- затвердили текстів підсумкових контрольних робіт з української мови 

за 2020-2021 н.р.; 

- обговорили підготовку випускників до ЗНО. Методичні рекомендації 

до написання висловлювання; 

- провели методичний квест «Формування та розвиток ключових 

компетентностей особистості в умовах сучасного освітнього закладу 

закладу»; 

- обговорили наступність у викладанні української мови та літератури (з 

досвіду роботи вчителя початкових класів Сластьон О.Г.); 

- підсумували виконання навчальних програм; 

- зробили аналіз навчальних досягнень з української мови та літератури 

за 2020-2021 н.р.; 

- зробили аналіз підсумкових контрольних робіт за 2020-2021 н.р.; 

- проаналізували навчальні досягнення учнів, що навчаються за 

індивідуальною формою навчання; 

- обговорили  перспективні завдання МО на наступний 2021-2022 н.р. 

У 2020/2021 навчальному році вчителями були проведені показові 

уроки: 

- Кандітна З.М. (10 клас, українська література): «Тема жіночої долі у 

творах Т. Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала»). «У нашім раї на 

землі…» - 24.02.2021 року. 

- Сікора Н.В. (12 клас, українська мова): «Написання слів іншомовного 

походження» - 22.02.2021 року.  



 

Форми уроків були комбіновані, з використанням ІКТ. Основну увагу 

вчителі української мови та літератури звертали на якість викладання 

навчального матеріалу, застосування інноваційних технологій, інтеграції з 

іншими предметами (історією, музикою, художньою культурою тощо). 

Учителі проводили показові уроки на високому методичному рівні, 

поширювали свій досвід, враховували особливості навчання дітей зі 

зниженим зором та тотально сліпих дітей, застосовували корекційно-

відновлювальну роботу, дотримання санітарно-гігієнічних та 

офтольмологічних вимог. Вчителі-словесники реалізовують компетентісний 

підхід, тому на своїх компетентнісно орієнтованих уроках враховують 

інтереси і потреби учнів, розвивають їхню мотиваційну, емоційну сфери. 

Вчителі структурують свою діяльність відповідно до мотиваційної діяльності 

учнів. Навчальна мотивація визначається специфічними для навчальної 

діяльності факторами, серед яких особливе місце займають суб’єктивні 

особливості тих, хто навчається, і самого педагога, також - специфіка 

навчального предмету. Навчальна мотивація включає всі види спонукань: 

мотиви, потреби, інтереси, цілі, прагнення, мотиваційні установки або 

диспозиції, ідеали та ін.  

Змістове поле компетентнісних уроків обумовлюють відповідність 

матеріалу уроку вимогам державної програми, віковим особливостям учнів, 

науковим вимогам, особливостям сприйняття інформації дітьми. Під час 

вибору методів навчання для компетентнісно орієнтованого уроку особливу 

увагу вчителі надають тим методам, які сприяють включенню учнів в 

активну діяльність і розвитку ініціативи та відповідальності.  

У листопаді 2020року в центрі вчителями був проведений «Диктант 

єдності», у 8-12 класах, присвячений Дню писемності. Якісний показник по 

класах становить 50%. До Дня української писемності та мови була 

випущена літературна газета та шкільний стенд «Мова моя українська, мова 

моя материнська». Систематично оновлюється стенд «Культура мовлення» 

вчителем української мови та літератури Сікорою Н.В. В кабінеті української 

мови та літератури було оновлено: 

- дидактичний матеріал з української мови для 12 класу рельєфно-

крапковим шрифтом Брайля (вчитель Сікора Н.В.); 

- дидактичні матеріали та тестові завдання з української мови та 

літератури для учнів 7,8  класів (вчитель Руденко Л.О.); 

- поповнено папку «Культура мовлення» (вчитель Сікора Н.В.); 

- тестові завдання з української мови та літератури для учнів 12 класу  у 

підготовці до ЗНО; 

- поновлено папку «Література рідного краю» (вчитель Сікора Н.В., 

Руденко Л.О.); 

- поновлено стенди з народознавства (Кандітна З.М.) 

У 2020/2021 навчальному  році учні  12 класу (Журавель В., Гнілуша 

Д., Багмут К.) брали участь в 12 Всеукраїнській українознавчій грі 

«Соняшник».  



Поруч із класичними методами роботи вчителі-словесники 

використовують новітні, інтерактивні технології на уроках української мови 

та літератури, спонукають до праці через пошук, емоційну насиченість без 

винятку всіх учнів. Впливаючи на сферу дитини, вчителі стимулюють 

бажання співпереживати з героєм, глибше пізнати твір, разом із цим вводять 

дітей у малознане наукове поле, де потрібен пошук, дослідження. У своїй 

роботі вчителі-словесники використовують: 

- уроки-диспути, уроки-конференції, бінарні уроки тощо; 

Щоб школярі глибоко і свідомо засвоїли базові знання, визначені 

стандартами освіти, на уроках використовують різноманітні методи і 

прийоми: метод «Мікрофон», «Мовознавчий штурм», «Займи позицію», 

«Навчаючи – вчуся» тощо.  

Значне місце в роботі методичного об’єднання вчителів української 

мови та літератури займає позакласна робота. Так з метою виховання в учнів 

патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної 

ідентичності, самобутності, любові до державної мови, утвердження ідей 

цілісності та єдності української держави, популяризації української 

літературної мови, формування національно-патріотичної свідомості в учнів, 

ціннісного ставлення до суспільства та самого себе, виховання в учнів 

гордості за власну державу, її історію, культурні традиції та духовну 

спадщину. Позакласній роботі приділяється велика увага. Мета позакласної 

роботи з української мови та літератури: виховувати високу моральність і 

духовність, пробудити в свідомості підростаючого покоління генетично 

закладений українським народом потенціал доброзичливості, співчуття, 

гідності, відданості, любові та шани до рідного слова. Завдяки активної 

роботи вчителів української мови та літератури, діти щорічно беруть участь у 

різноманітних конкурсах, заходах, виставках творчих робіт тощо. Щороку 

проводяться у центрі День української мови та писемності, Міжнародний 

день рідної мови, Шевченківський тиждень. Ми впевнені, що важлива роль у 

вихованні учнів, поглиблені й розумінні їхніх знань, розвиткові здібностей 

належить спеціально організованій виховній роботі в позакласний час. 

Проаналізувавши роботу МО, хочеться вказати на недоліки, на які 

потрібно звернути увагу в наступному 2021-2022 навчальному році: 

- недостатня увага приділяється учням, які мають початковий рівень 

навчальних досягнень; 

- значна частина учнів має середній рівень орфографічної та 

пунктуаційної грамотності; 

- незначний інтерес в учнів до читання програмових творів з української 

літератури та художньої літератури. 

Виходячи з вищевказаного, МО намічає такі напрямки роботи: 

- продовжувати реалізовувати основні завдання науково-методичної 

роботи НРЦ та МО вчителів української мови та літератури; 

- постійно працювати над підвищенням свого фахового рівня, вивчати й 

упроваджувати в практику передовий педагогічний досвід роботи фахівців 

через нестандартні, інноваційні форми роботи. 

Спрямовувати роботу МО на вирішення таких завдань: 



- збереження зору, враховуючи наукові рекомендації щодо роботи 

зорового аналізатора, стомлюваності нервової системи, гіподинамії; 

- продовжувати роботу над  єдиною педагогічною темою навчального 

закладу (IV етап узагальнення роботи)  та темою методичного 

об’єднання; 

- продовжити проводити роботу над реалізацією власних педагогічних 

ідей; 

- постійно підвищувати професійний, фаховий рівень і рівень 

самоосвіти; 

- використовувати різні сучасні форми, методи, технології навчання; 

- забезпечувати зростання навчальних досягнень учнів; 

- 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. 

- 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 і з 

невстигаючими 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, дотримання 

учнями єдиного орфографічного і мовного режиму 

- використовувати різні сучасні форми, методи, технології навчання; 

- упроваджувати наскрізні змістовні лінії на уроках української мови т 

літератури  з метою формування у школярів цілісного уявлення про 

суспільство; 

- забезпечувати зростання навчальних досягнень учнів шляхом 

застосування корекційно-розвивальних завдань та проведення 

індивідуальних занять з учнями; 

- впроваджувати компетентнісно орієнтований підхід до учнів у 

навчанні; 

- забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу, 

відновлювальної та оздоровчої роботи; 

- розвивати творчі здібності учнів, креативне мислення 

обдарованих дітей; 

- вчителям-словесникам систематично працювати над освоєнням 

рельєфно-крапкового шрифту Брайля. 

Робота шкільного методичного об’єднання в наступному навчальному 

році повинна зосереджуватися на розкритті інтересів, нахилів та здібностей 

учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на 

подоланні розриву між теорією та практикою у вивченні української мови та 



літератури. Вчителі повинні працювати над культурою письма та мовлення 

учнів. 

Пропозиції на методичну раду закладу: 

1. Показові уроки проводити не  в рамках декади педмайстерності 

(лютий), а як майстер-класи вчителів-предметників протягом навчального 

року з обміну досвідом. 

2. На загальношкільних заходах ознайомлювати з Держстандартом 

базової середньої освіти (30.09.2020 року), Типовими освітніми програмами 

(19.02.2021 р.), Методичними рекомендаціями для впровадження Базової 

середньої освіти (серпень 2021 р.). 


