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Перспективний план роботи кабінету
української мови та літератури

                  Барвінківського ліцею № 3
на 2021-2025 роки

№ з/            



п Назва   заходів Відповідальний     Дата     Відмітка
про

виконання
                                                                 

2021-2022 навчальний рік

  1. Створити необхідні умови для реалізації 
успішної діяльності учнів у кабінеті 
української мови та літератури.

Учитель укр.
мови та

літератури

Вересень
 

  2. Інвентаризація матеріальних цінностей 
кабінету української мови та літератури.

Учитель укр. 
мови та 
літератури

Вересень

  3. Аналізувати психолого-педагогічні умови
навчальної діяльності в кабінеті 
української мови та літератури.

Учитель укр. 
мови та 
літератури

Протягом
навчального

року
  4.  Підготовка  учнів  до  шкільної  та  

районної  олімпіад
Учитель укр. 
мови та 
літератури

Вересень-
жовтень

  5. Придбати для кабінету української мови 
та літератури стенди (літературну карту, 
інформаційний куточок) .

Учитель укр. 
мови та 
літератури

Протягом
навчального

року
  6. Створити куточок «Критерії оцінювання»

з предметів «Українська мова», 
«Українська література».

Учитель укр. 
мови та 
літератури

Протягом
навчального

року
  7. Проведення тижня української мови та 

літератури.
Учитель укр. 
мови та 
літератури

Лютий

 8. Розробка роздаткового матеріалу для 
уроків української мови та літератури.

Учитель укр. 
мови та 
літератури

Протягом
навчального

року
 9. Організувати виставку учнівських 

творчих робіт.
Учитель укр. 
мови та 
літератури

Травень

10. Підведення підсумків роботи кабінету 
української мови та літератури у 2019-
2020 н.р.

Учитель укр. 
мови та 
літератури

Червень

                                                             
2022-2023 навчальний рік

  1. Проводити аналіз особливості 
організації уроків української мови та 
літератури.

Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
 2. Розробка нових матеріалів для 

ефективного використання їх на уроках 
української мови та літератури.

Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
 3. Оновлення методичної літератури 

кабінету.
Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
 4. Проведення шкільного етапу конкурсів 

ім. П. Яцика, Т.Г.Шевченка, 
ораторського мистецтва

Учитель укр. мови 
та літератури

Жовтень-
листопад

 5. Проведення тижня української мови та Учитель укр. мови Березень



літератури в ліцеї. та літератури
  6. Організувати виставку творчих 

учнівських робіт.
Учитель укр. мови 
та літератури

Травень

 7. Підведення підсумків роботи кабінету 
української мови та літератури у 2020-
2021 н.р.

Учитель укр. мови 
та літератури

Червень

 8. Розробити куточок для випускника 
ліцею з критеріями оцінювання ЗНО з 
української мови та літератури.

Учитель укр. мови 
та літератури

Вересень-
жовтень

                                                                 
2023-2024 навчальний рік

  1. Поповнення художньої літератури 
кабінету.

Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
  2. Придбання програм, методичних 

матеріалів для викладання курсів за 
вибором та факультативів.

Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
  3. Проаналізувати стан матеріальної бази і 

вжити всіх заходів, щоб привести її у 
відповідність до вимог методики 
української мови та літератури.

Учитель укр. мови 
та літератури

Вересень

  4. Укладання теки відеоматеріалів до 
уроків української мови та літератури.

Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
року

  5. Перевірити стан засобів пожежної безпе-
ки, які знаходяться в кабінеті української
мови та літератури. 

Учитель укр. мови 
та літератури

Вересень

  6. Проведення шкільних етапів конкурсу 
ім. П. Яцика, ім. Т. Г. Шевченка, 
ораторського мистецтва.

Учитель укр. мови 
та літератури

Вересень-
листопад

  7. Організувати виставку учнівських робіт. Учитель укр. мови 
та літератури

Травень

8. Підведення підсумків роботи кабінету 
української мови та літератури у 2021-
2022 н.р.

Учитель укр. мови 
та літератури

Червень

2024-2025 навчальний рік

  1. Провести літературні читання Учитель укр. мови 
та літератури

Вересень-
жовтень

  2. Проведення шкільних етапів конкурсу 
ім. П. Яцика, ім. Т. Г. Шевченка, 
ораторського мистецтва.

Учитель укр. мови 
та літератури

Вересень-
листопад

  3. Придбання методичної літератури. Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
  4. Скласти  акт на списання плівок та 

платівок, які не придатні для 
використання у навчально-виховному 
процесі.

Учитель укр. мови 
та літератури

Жовтень



  5. Розробка матеріалів для проведення 
нестандартних уроків.

Учитель укр. мови 
та літератури

Листопад

  6. Проведення тижня української мови та 
літератури

Учитель укр. мови 
та літератури

Листопад

  7. Розробка роздаткового матеріалу для 
уроків української мови та літератури.

Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
  8. Організувати виставку творчих робіт 

учнів.
Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
  9. Придбати портрети українських 

письменників
Учитель укр. мови 
та літератури

Протягом
навчального

року
 10. Підведення підсумків роботи шкільної 

майстерні у 2022-2023 н.р.
Учитель укр. мови 
та літератури

Червень

                                                              

 Завідуючий кабінетом 
української мови та літератури:                                       Юлія МАСЛОВА                    


