
Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів
української мови і літератури та зарубіжної літератури ліцею №1
ім. Івана Франка м. Дрогобича за 2019-2020 н.р.

І. Вступ

МО вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури у
2019 – 2020 н.р. працювало над проблемою «Формування ключових
компетентностей на уроках української мови, літератури та зарубіжної
літератури як основа соціалізації особистості» - і ця тема є одним із
складових чинників підготовки молодого покоління до життя шляхом
залучення до вивчення рідної мови, її барв, використанні мови у
повсякденному мовленні.

Робота МО проводилась згідно з планом, затвердженим методичною
радою школи, і  була спрямована на втілення в життя Державної
програми розвитку, функціонування української мови, як одного з
основних чинників діяльності вчителів української мови; на пошук
оптимальних форм і методів роботи з обдарованими учнями; втіленню
в життя рішень МОУ про освіту, якісну підготовку шкіл до ДПА і ЗНО.

МО приділяло велику увагу вивченню і впровадженню передового
досвіду, підвищенню педмайстерності вчителів, росту кваліфікації
учителів, що атестуються.

МО активно залучало кращих учителів до перевірки конкурсних та
олімпіадних робіт учасників другого туру Всеукраїнських олімпіад та
конкурсів.

Всі ці заходи та інновації забезпечують особистісно – орієнтований
підхід і сприяють формуванню компетентної особистості, що активно
використовуватиме українську мову у повсякденному мовленні;
сприяють оптимізації навчально – виховного процесу, наближенню його
до вимог суспільства через втілення змістової, соціокультурної лінії.
Основою успішної роботи вчителів української мови та зарубіжної
літератури є невичерпний творчий потенціал учителів,
відповідальність, розуміння вимог сьогодення, впровадження
інновацій, участь у конкурсах, бо ж, працюючи над ключовими
компетентностями, здійснюється соціалізація особистості.

ІІ. Основна частина

Протягом року було проведено 6 засідань МО. У полі зору МО
залишається удосконалення форм і методів навчання, впровадження
передового досвіду, підвищення кваліфікаційної категорії вчителів,
озброєння новітніми технологіями.



Діяльність ПДС, участь у роботі МО забезпечують постійну роботу над
собою кожного вчителя, оволодіння новими технологіями, що сприяє
оптимізації навчально-виховного процесу, забезпечує високий рівень
знань, умінь, навиків з української мови і літератури, про що свідчать
результати другого туру всеукраїнських олімпіад і конкурсів.

2 тур олімпіади

2 місце:    Патен Анастасія 8-М (Федишин Г.П.),

Стяжкіна Ірина 9-М (Городиська Л.Ф.),

Гев’юк Ярина 10-М (Фаринович С.Р.).

3 місце:     Партен Яна 7-М (Фаринович С.Р.),

Вісьтак Юлія 9-М (Городиська Л.Ф),

Лучечко Діана 11-А (Підцерковна О.І.).

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика:

2 місце: Кошелєв Роман 5-М (Сокольник О.О),

Партен Яна 7-М (Фаринович С.Р),

Стяжкіна Ірина 9-М (Городиська Л.Ф.).

3 місце: Стережило Лілія 6-М (Яцуляк Г.І),

Патен Анастасія 8-М (Федишин Г.П.),

Гев’юк Ярина 10-М (Фаринович С.Р.).

Мовно - літературний конкурс ім.Тараса Шевченка:

2 місце: Кошелєв Роман 5-М (Сокольник О.О.),

Стережило Лілія 6-М (Яцуляк Г.І.),

Сорочак Анастасія 7-М (Фаринович С.Р.),

Гев’юк Ярина 10-М (Фаринович С.Р.),

Жук Анастасія 11-А (Підцерковна О.І).

3 місце: Патен Анастасія 8-М (Федишин Г.П.).



З 11 по 15 листопада в ліцеї проходив Тиждень української мови та
літератури, присвячений Дню української писемности та мови.

Отож день перший – День наголосу.
Завдяки експозиції «Нормативний наголос» учні та вчителі ліцею

мали можливість повторити наголошування проблемних слів.
Цікавинкою було те, що експозиція мала тематичний характер. Цього ж
дня вчитель української мови та літератури Коцюба Н.М. в 6-В класі
провела вікторину «Подорож океаном рідної мови».

Коридори нашого ліцею весь тиждень прикрашала виставка
мовних плакатів «Слово наше – слово українське!».

День другий – День вивчення нового в українському правописі
Одна з найобговорюваніших тем цього навчального року серед

вчителів та учнів нашого ліцею – зміни в українському правописі. Тож
під час нашого Тижня ми не могли оминути цієї проблеми і створили
експозицію «Нове в українському правописі». Учні активно долучились
до творчої, пошукової роботи.

12.11.2019 р. вчитель української мови та літератури Федишин
Г.П. в 6-А класі провела вікторину «Мовне асорті». Цього ж дня вчителі
української мови та літератури Сокольник О.О.  та Проць О.Г. в 5-М
класі провели літературно-пізнавальну композицію «О мово, музико,
калино – бальзам цілющий для душі».

День третій – День української пісні
Семикласники взяли участь у музичному батлі. Основною

вимогою конкурсу була наявність у пісні іменника – власної назви (імені
чи прізвища людини).

Учні нашого ліцею взяли участь у конкурсі «Знавці
фразеологізмів». Експозиція «Народ скаже, як зав’яже» дала
можливість повторити значення великої кількості фразеологізмів.

Цього ж дня вчитель української мови та літератури Яцуляк Г.І. в
5-В класі провела лінгвістичну гру «Мовознайко».

День четвертий – Міжнародний день чистого, грамотного
мовлення. Ми закликали учнів провести цей день без слів-паразитів,
лайки, сленгу, розмовляти один з одним нашою чистою, милозвучною
мовою.

14.11.2019 р. вчитель української мови та літератури Городиська
Л.Ф. разом із учнями 11-М класу провела експрес-хвилинку «Говорімо
правильно». Випускники з великим ентузіазмом узялися за організацію
цього заходу, адже це дасть їм можливість уникнути лексичних
помилок під час складання ЗНО з української мови. Експозиція «Як
правильно писати і говорити» – ще один крок до чистого, грамотного
мовлення.

Цього ж дня семикласники взяли участь у тереновій грі «Як много
важить Слово...». Провела цей захід учитель української мови та
літератури Фаринович С.Р., а допомагали їй учні 10-М класу.



День п’ятий – «Україна в нашому серці!»
І ось прийшов день п’ятий. Креативні ліцеїсти надіслали

звернення до наших воїнів зі словами подяки, підтримки і запевнення в
любові до України. Флешмоб зібрав сотні учнів 1-11 класів, які разом з
учителями подарували захисникам України частину тепла свого серця,
промовивши: «Україна в нашому серці! Дякуємо нашим захисникам!»

У фінальному інформаційному повідомленні зазначалось:
«Тиждень завершився. Але не завершується  наше вдосконалення як
носіїв чистої, літературної української мови».

12 березня 25 ліцеїстів взяли участь у конкурсі юних читців творів
Великого Кобзаря. Перемогу здобула учениця 10-М класу Гев’юк Ярина
(Фаринович С.Р.).

Учениця 10-М класу Гев’юк Ярина (Фаринович С.Р.) здобула
перше місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу «Сурми звитяги» і
взяла участь у третьому турі цього конкурсу.

Гев’юк Ярина 10-М класу здобула перше місце в міському
конкурсі патріотичних творів імені Олега Ольжича та Олени Теліги.

Під час дистанційного навчання учні нашого ліцею взяли участь в
інтернет-олімпіаді. Нагороджені дипломом ІІ ступеня учениці 11-А
класу: Левицька Христина, Лучечко Діана, Химич Марта, Халавка Лілія.
Нагороджені дипломом ІІІ ступеня учениці 11-А класу: Жук Анастасія,
Каленич Анна. Вчитель – Підцерковна О.І.

У ліцеї проведено заходи з нагоди вшанування пам’яті Лесі Українки,
Тараса Шевченка, Івана Франка та інших ювілейних дат.

Учні ліцею (89 ліцеїстів) взяли активну участь у Всеукраїнській
українознавчій грі «Соняшник».

ІІІ. Висновки

Виходячи із напрацювань, досягнень, успіхів МО вчителів української
мови і літератури та зарубіжної літератури протягом року, слід
відзначити, що поряд із досягненнями у роботі членів МО є і незначні
недоліки, а саме: з обдарованими учнями активно працювати всім
учителям, ділитися власними надбаннями з колегами на засіданнях
МО.

Завдання на новий 2020 – 2021н.р.



1. Спланувати роботу МО на новий навчальний рік, виходячи з теми
міста, та активно впроваджувати у життя власну тему.

2. З метою підвищення рейтингу школи на міському рівні покращити
роботу з обдарованими учнями, намагатися посісти призові місця у
другому турі Всеукраїнських олімпіад, стати учасниками третього туру

Учителі, протягом року.

3. З метою адаптації учнів до форми дистанційного навчання провести
методоб’єднання «Використання технологій дистанційного навчання в
традиційному навчальному процесі».

Учителі, протягом серпня.

4. Учителям 11 класів адаптувати учнів до нового змісту тестових
завдань з української мови і літератури.

Учителі, протягом року.

5. Розробити заходи з адаптації учнів 9 класів до тестових завдань.

Вчителі 8-9 класів.

6. Організувати співпрацю з МАНом у напрямку «Обдарований
учитель-обдарований учень».

Учителі, члени МО, протягом року.

7. Активізувати роботу вчителів щодо участі учителів у творчих
Всеукраїнських конкурсах, науково-дослідницьких проектах, підвищити
мотивацію щодо друкування конспектів уроків у педагогічних виданнях.

Адміністрація школи, протягом року.


