
Комунальний заклад загальної середньої освіти “Луцький ліцей №3 Луцької міської ради Волинської області”

.
Місце , де починається блискуче майбутнє! Методичне об’єднання  вчителів - словесників

Методичне об’єднання вчителів  математики, фізики та 

інформатики 

Методичне об’єднання вчителів  художньо-естетичного циклу та  

трудового навчання

Методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту  Вітчизни 

Методичне об’єднання класних керівників Методичне об’єднання вчителів іноземних мов 

Мета  діяльності МО класних керівників   
ліцею - формування психолого-педагогічної 
компетентності  класного керівника. Якісна 
робота педагогів-наставників, постійне 
оновлення їх знань і вмінь розглядаються як 
важлива передумова результативного 
вирішення педагогічних і виховних завдань на 
практиці.

У ліцеї створені творчі групи  класних керівників, які 
працюють над розв’язанням актуальних проблем 
освітнього процесу: реалізація виховного потенціалу на 
уроках і  годинах спілкування, система роботи з  батьками, 
використання інноваційних  технологій у процесі 
формування ціннісних  орієнтацій школяра. Освоєння 
зовнішньої  та вироблення власної інновації  в роботі  
сприяють формуванню мотиву, 
який спонукає класного керівника до 
творчості та здатності визначити мету свого 
професійного розвитку.

Проблемне питання МО вчителів іноземних мов «Реалізація
пізнавального та ціннісного аспектів соціалізації школяра на уроках 
іноземної мови».Педагоги брали участь у  семінарі-практикумі вчителів
англійської мови «Мовна комунікація як чинник розвитку лінгвокультурного
простору в контексті Євроінтеграції», міському семінарі з французької мови
«Читання як один із видів мовленнєвої діяльності», семінарі та відкритому
уроці в  3 –В класі (використання методики асоціативних символів ) для 
слухачів курсів при ВІППО.

На початкових етапах вивчення іноземної мови надзвичайно важливо застосовувати елементи мови жестів. Тому, з
метою  успішного засвоєння навчального матеріалу у молодшій школі,  вчителі активно використовують Метод Асоціативних
Символів , який максимально розкриває образне мислення дитини, її уяву, лінгвістичне відчуття та здогадку, дає змогу
проявляти власну ініціативу та фантазію.

Найефективнішими методами у 
старшій школі є навчання у співпраці,
проектна і ситуативно-спряиована діяльність,
робота з мовним портфоліо. Така інтерактив-
на форма організації навчання переконливо
демонструє (ілюструє) високу результативність
та успішність старшокласників.

Обмін досвідом  
педагогів  під час 
проведення 
міського семінару 
“Використання
інформаційних 
технологій при 
вивчені 
математики”.

Проблема, над якою працює ШМО  -
“Організаційні та методичні особливості 
викладання математики, фізики та 
інформатики для успішної соціалізації 
особистості в громадянському суспільстві”.

Крисюк Вікторія 
Миколаївна -
лауреат міського 
конкурсу “Учитель
року - 2017” з 
фізики  у номінації  
“Вдалий старт”.

Учителі-словесники  постійно  проводять  показові  уроки  для 
колег ліцею, майстер-класи (з учнями й колегами міста).  Педагоги 
обмінялися досвідом   на  міському   семінару «Позакласна робота з 
української мови та літератури – обов’язкова складова навчально-
виховного процесу школи».  

Учні під керівництвом наставників беруть  активну
участь у різноманітних  мовно-літературних конкурсах.  Проблема, над якою працюють вчителі ШМО  -«Формування

ціннісного і пізнавального аспектів у учнів шляхом вивчення 
народних традицій”. Головна мета практичної діяльності -
виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та 
навколишньої дійсності, розвиток художніх інтересів, технічно-
творчих здібностей.

Учитель  трудового навчання Догойда Л.В. брав активну  
участь в організації та  проведенні обласного фестивалю художньої 
творчості  “Дивосвіт дитячих талантів”, 
а вчителі  художньо-ететичного циклу Вовк Ю.А., 
Свєтліцька Т.А.  провели   семінар для вчителів мистецтва 
“Формування емоційно-естетичної компетентності учнів на уроках 
мистецтва”.

Проблема ШМО  - ”Формування навичок здорового способу життя 
засобами  фізкультурно-оздоровчої роботи”. Здоров’язбережувальна
компетентність учнів - це пріоритетний напрямок навчально-виховного
процесу з фізичної культури .

Члени методичного об’єднання  впроваджують у навчальний 
процес  фізкультурно-оздоровлювальні, позакласні та позашкільні
спортивно-масові заходи. 

Учителі  предмета “Захист Вітчизни” співпрацюють  із громадськими 
формуваннями  “Щит”,  Сокіл”, ТСО  України.

Виступи на засіданнях ШМО 
супроводжуються цікавими презентаціями, 
відеороликами, майстер-класами  з 
засвоєння та використання елементів 
інноваційних  технологій при викладанні  
української мови і  літератури  та 
зарубіжної літератури. 

Середня жіноча школа № 3 була створена в 1945 році на базі семирічної школи (на
території сучасного інституту мистецтв, що на вулиці Ковельській), яка знаходилися в 
приміщенні польської гімназії. Із 1955 року в освітньому закладі спільно навчалися
хлопці і дівчата. 1985 року школа переїхала в новозбудоване приміщення, що на вулиці
Даргомижського, 5, де функціонує й до сьогодні. 1 вересня 2018 року закладу освіти
присвоєно статус ліцею.

Ліцей , як і людина, має свою історію, а головне те, що він має свою душу

Щороку члени методичного об’єднання представляють власні 
доробки на виставці «Творчі сходинки педагогів Волині». 



Методичне об’єднання вчителів початкової освіти

Методичне об’єднання вчителів природничих наук

Науково-методична проблема роботи вчителів
природничого циклу «Створення STEM - орієнтованого
навчального середовища як сукупність умов 
інноваційного розвитку особистості вчителя та учня». 
Організація дослідницької діяльності школярів є 
пріоритетом  у  формуванні  компетентністної
особистості . Досліджувати учні починають у музеї  
геології, під час туристичних походів, природничих 
екскурсій, узагальнюючи результати  в  навчальних 
проектах, які презентують у конкурсах “В об’єктиві 
натураліста” та “Моя Батьківщина – Україна”.

НОВА ШКОЛА – НОВІ СТАНДАРТИ
Робота творчої групи вчителів початкових класів спрямована на розвиток педагогічної майстерності, активізацію

професійної діяльності, опанування педагогами компетенцій для самовдосконалення та самоосвіти, оволодіння
інноваційними методами навчання, пошук, вивчення апробацій сучасних ефективних технологій, підвищення
педагогічної культури та техніки. 

Інклюзивне навчання - рівний доступ до освіти дітей з особливими потребами. 

Методичне об’єднання  вчителів історії та  суспільних  наук 

Члени МО вчителів  активні учасники науково-практичної конференції з історичного краєзнавства 
«Волинь - край козацький»(ВІППО, 2018 рік ).

Обговорення шляхів розв’язання проблеми ШМО «Роль історії та суспільних дисциплін при реалізації 
пізнавального та ціннісного аспектів соціалізації школяра в сучасному освітньому просторі»  базується на 
організаційно-практичному досвіді, навичках і здібностях  учасників  процесу, що генерує  нові ідеї та  
активізує навчання.

Команда Луцького ліцею №3 –
багаторазові переможці міського 
конкурсу                        “Ми –
волиняни” (керівники - вчителі 
історії та суспільних дисциплін  
Журавська М.В., Прохор І.В.).

Ліцей – осередок інтелекту, співробітництва, творчого натхнення, зростання та визнання

Учитель початкових класів  ліцею Сало О.В. посіла  ІІІ місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2019» у номінації 
«Учитель інклюзивного класу».

Важливий компонент формування творчої особистості - участь педагогів у заходах різних рівнів. Систематично  вчителі  ліцею беруть 
участь у міських семінарах , тренінгах та інших заходах . Яремчук  О.Ю. – сертифікований тренер  НУШ , яка  провела  міський семінар голів 
МО, семінар – практикум  для вихователів ГПД «Педагогіка партнерства: сутність, основні принципи»,  була модератором під час 
інструктивно-методичної наради  з вихователями ГПД, ознайомила  учасників  із стратегією навчання «РАФТ».  Члени методичного 
об’єднання активно обмінюються досвідом зі слухачами ВІППО,  співпрацюють із закладами дошкільної освіти, проводячи тренінги з 
методистами садочків, беруть участь  у роботі ШМП та міських семінарах.

Освітній маршрут творчої групи вчителів початкових класів 

Засідання 
круглого столу 
з методичних 

питань

Педагогічний 
ярмарок «Зміст 

початкової 
освіти. Сучасні 

підходи до уроку» 

Педагогічні 
дебати 

«Сучасний 
вчитель, який 

він?»

Тренінг 
«Застосування 

таксономії 
Б.Блума у процесі 

навчання 
молодших 
школярів» 

Методичний 
портал «Нова 

українська 
школа – нові 

виклики 
сьогодення» 


