


Голова  І.М.Верещак викладач української мови та літератури
Секретар Т.О.Лимар викладач української мови та літератури

Члени комісії:
Ю.В.Мун викладач української мови
А.М. Вишнівецька викладач англійської мови
О.Ю.Шумська викладач англійської мови
О.В.Заяц викладач зарубіжної літератури

Склад МК гуманітарних дисциплін:



Було організовано і проведено членами МК 
протягом І семестру :

 коригування та затвердження навчальної плануючої документації викладачів;
 зріз знань з української мови; проведення консультацій по підготовці здобувачів 

освіти до складання у 2022 році державної підсумкової атестації у формі ЗНО;
 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, 

психології, вивчення нормативної та законодавчої бази; 
 участь у підготовці виступів до обласних секцій МК;
 вступ у МАН;
 участь у голосуванні «Бюджет участі Дніпра», підтримання петиції 
 проведення предметних олімпіад, конкурсів, виховних заходів, тижнів;
 огляд навчально-методичної літератури;
 перевірка КМЗ  викладача;
 участь у проведенні обласного уроку;
 педагогічні читання



НАПРЯМКИ РОБОТИ МК 
гуманітарних дисциплін:



Самоосвіта викладачів

У 2020-2021  Верещак І.М.  та Лимар Т.О був 
створений  викладацький блог «Філолог +» ,  
запрацювала творча лабораторія з  
впровадження кейс-технологій на уроках 
української мови та літератури. У 2022 році 
відбудеться презентація роботи творчої 
лабораторії у вигляді збірника розробок 
кейс-уроків.



Робота з обдарованими учнями. Участь у конкурсах.

 У 2021 -2022 н.р викладачі Верещак І.М. , Шумська О.Ю., Вишнівецька А.М. зі
здобувачем освіти є учасниками МАН з літературознавчого напрямку та англійської 
мови.

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021р. № 914 
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2021-2022 навчальному році», були проведені олімпіади з української 
мови і літератури та англійської мови та конкурси ім. П.Яцика та Т.Шевченка



І етапі було організовано з української 
мови та літератури 30 здобувачів освіти І-ІІІ 
курсів, а з  англійської мови -15 здобувачів 
освіти І-ІІІ курсів.
За результатами української мови та 
літератури було обрано 2 представників 
для участі у ІІ етапі :
1.Теперіна Таісія Андріївна (1 курс)
2.Колеснікова Руфіна Дмитрівна (3 курс)

У ІІ етапі обласної олімпіади з 
української мови і літератури Колеснікова 
Руфіна (гр. НП12-28/9) посіла 4 місце, серед 
53 училищ (підготувала Лимар Т.О.)

У ІІ етапі онлайн-олімпіади з іноземної 
мови 1 місце отримала Солоп Альона
(підготувала Шумська О.Ю.)



У Міжнародному XХІІ мовно-літературному конкурсі імені Петра Яцика взяли участь :
10 клас (I курс) – 15 здобувачів освіти
11 клас – 5 здобувачів освіти. З  них: 3 курс – 5 здобувачів. Усього – 20  учасників 
конкурсу.
У Міжнародному XХІІ мовно-літературному конкурсі імені Петра Яцика маємо 
переможців, які вийшли у ІІІ етап  :
Колеснікова Руфіна (НП19-28/9) – ІІІ місце (викладач Лимар Т.О.)
Квасов Нікіта (С21-4/9) – ІІІ місце (викладач Верещак І.М.)
У першому етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь :
10 клас (I курс) – 15 здобувачів освіти
11 клас – 15 здобувачів освіти. З  них: 2 курс – 10 здобувачів освіти, 3 курс – 5 здобувачів. 
Усього – 30  учасників конкурсу.
У другому етапі XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка маємо переможців:
Колеснікова Руфіна (НП19-28/9) – ІІІ місце (викладач Лимар Т.О.)
Мироненко Петро (Е21-14/9) – ІІ місце (викладч Верещак І.М.)



Участь у тижні МК, семінарах, 
вебінарах та фахових секціях:

Проведення тижнів МК:

Відповідно до Указу Президента України від 06.11.1997р. №1241/97 «Про

День української писемності та мови», листа НМЦ ПТО «Про проведення Тижня

української писемності та мови в ЗП(ПТ)О області з метою розширення

пізнавальних інтересів здобувачів освіти з української мови, літератури,історії,

національної гідності, виховання почуття патріотизму був проведений Тиждень

української писемності та мови з 08.11.2021 по 12.11.2021 року в освітньому

закладі з урахуванням встановленого карантину та запровадженням посилених

протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної

хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



Традиційно тижень розпочався з проведення І етапу Міжнародного конкурсу 
української мови імені П.Яцика. День української писемності та мови традиційно 
відзначають 9 листопада вже понад два десятки роки поспіль. У нашому училищі 
викладачі української мови та літератури Верещак І.М. та Лимар Т.А. провели 
відкритий виховний захід "Мова єднає націю".У День української писемності та мови 
на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю 
акцію започатковано з 2000 року. Педагоги ВПУ№17, здобувачі освіти взяли участь у 
написанні національного диктанту єдності, показуючи цим, як вони ставляться до своєї 
країни і мови. Здобувачі освіти та викладачі української мови та літератури 
Верещак І.М., Лимар Т.О., та Мун Ю.В. взяли участь у челенджі "Україна 
починається з тебе". 12.11.2021 викладач української мови та літератури Мун Ю.В. 
завершила тиждень виховною годиною «До мови доторкнімось серцем»



Участь у семінарі

Викладач Верещак І.М. – активний учасник  
обласного  семінару викладачів української 
мови і літератури , всеукраїнської 
конференції  «STEAM в 
закладах професійної (професійно-
технічної) освіти : досвід впровадження, 
перспективи розвитку» 15.06.2021. (у 
наявності збірник+сертифікат



Атестація викладачів:
У 2021-2022 році атестуються викладачі: 
1.Верещак І.М.
2.Лимар Т.О.
3.Шумська О.Ю.

Підвищення фахового рівня педагогів, обмін ППД:
Члени журі у фахових конкурсах:
Викладачі української мови та літератури взяли  участь у 
складі журі НМЦ ПТО ,перевіряючи конкурсні роботи 
(П.Яцика/Т.Шевченка)  - Лимар Т.О., Верещак І.М.



26.11.2021 викладачі Лимар Т.О. та Верещак І.М. стали учасниками 
проведення обласного уроку  зі STEАM- навчання : «Приготування житнього 
хліба, як відголосок епохи голокосту».



Завдання на ІІ семестр 2021-2022 навчальний рік:
 забезпечення підготовки здобувачів освіти до ЗНО (консультації);
 упровадження в освітній процес інноваційних методик і 

технологій;
 забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та 

професійної підготовки здобувачів освіти;
 продовження роботи творчої лабораторії викладачів української 

мови та літератури;
 модернізація та удосконалення матеріальної бази навчальних 

кабінетів;
 презентація досвіду роботи викладачів методичної комісії 

гуманітарних дисциплін на сторінках педагогічних видань, мережі 
Інтернет;

 участь викладачів МК у проведенні предметних тижнів, семінарах-
практикумах, тренінгових заняттях, педагогічних читаннях; 

 проведення виховних заходів, відкритих уроків;  
 атестація викладачів МК;
 профорієнтаційна робота.   



Дякую за увагу!


