
 
 

План роботи 

шкільного методичного об’єднання  

вчителів-словесників Бондарівської гімназії 

на 2019-2020 навчальний рік 
 

ЗАСІДАННЯ  №1(серпень)              
 

Круглий стіл. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2018 - 2019  та 

основні завдання на 2019 – 2020 н. р. 

 

№ Питання для обговорення Відповідальний 

за підготовку 

Форма 

узагальнення 

1 Аналіз роботи методичного об’єднання 

за 2018-2019 н. р. та основні завдання на 

новий навчальний рік. Ознайомлення з  

планом роботи методичного об’єднання 

на 2019-2020 н. р. 

Керівник МО  План роботи 

МО 

2 Вивчення інструктивно – методичних 

рекомендацій щодо викладання 

української мови та літератури, 

російської мови, зарубіжної літератури в 

5-11 класах та англійської мови в 1-11 

класах. 

Члени МО Методичні 

рекомендації 

3 Навчально – методичне забезпечення 

викладання української мови та 

літератури, російської мови та зарубіжної 

літератури, англійської мови  у  11 класі в 

контексті впровадження нового 

Державного стандарту базової та 

середньої освіти.  

Керівник та  

члени МО 

Методичні 

рекомендації 

4 Опрацювання єдиних вимог щодо 

ведення та перевірки зошитів з  

української мови та літератури, 

російської мови та зарубіжної літератури, 

англійської мови  в 5-11 класах. 

Вчителі-

предметники 

 

5 Про дотримання критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів, вимог щодо 

Керівник МО  Критерії 
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оцінювання письмових робіт. оцінювання 

6 Стислий огляд основних змін у новій 

редакції «Українського правопису»(2019) 

 

Керівник МО Рекомендації  

 Робота між засіданнями   

1 Розробити завдання для І (шкільного) 

етапу олімпіад, провести шкільні 

олімпіади та визначити переможців для 

участі в районних. 

Вчителі-

предметники 

Завдання,  

Звіти, заявка 

2 Провести І (шкільний) етап 

Міжнародного дитячого конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика.  

Вчителі укр..мови 

та літ.  

Звіти, заявка 

3 Провести І (шкільний) етап 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім.. Т.Г.Шевченка. 

Вчителі укр..мови 

та літ.  

Звіти, заявка 

4 Розробити календар пам᾽ятних дат  на 

2019-2020 н.р. та організувати їх 

відзначення. 

Вчителі-

предметники 

Аналіз  

 

 

ЗАСІДАННЯ  №2(жовтень)           

 

Проблемний семінар. «Розвиток культури мовлення школярів у процесі 

формування комунікативної компетентності як умова досягнення якості 

шкільної освіти». 

 

№ Питання для обговорення Відповідальний 

за підготовку 

Форма 

узагальнення 

1 Розвиток культури мовлення учнів через 

інтегровану систему навчання. 

Капля Л.І. 
 

Доповідь 

2 Використання інтерактивних форм і 

методів роботи у процесі формування 

культури мовлення учнів. 

Логвиненко О.М. Доповідь  

3 Застосування дидактичного матеріалу як 

засобу формування культури мовлення 

учнів. 

Пономар Л.С. Презентація 

дидактичних 

матеріалів 

4 Роль позакласних заходів у формуванні 

культури мовлення школярів. 

Гавран Г.А. Презентація  

5 Про підсумки моніторингового аналізу 

успішності учнів 5 класу. 

Лисак О.І. Моніторинг 

успішності 

учнів 5 кл. 
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6 Впровадження в практику рубрики 

«Говоримо українською». Складання 

графіку проведення рубрики. 

 

Керівник МО Графік  

 Робота між засіданнями   

1 Розробити дидактичні матеріали для 

уроків у   11 кл. відповідно до нових 

програм. 

Вчителі-

предметники 

Дидактичні 

матеріали 

2 Провести відкриті уроки за графіком. Вчителі-

предметники 

Аналіз  

3 Впроваджувати в практику новий 

Український правопис 

Всі вчителі  Аналіз  

4 Опрацювати фахову літературу з питань 

самоосвіти 

Вчителі-

предметники 

 

 

 

 

ЗАСІДАННЯ  №3(січень)         

 

Семінар методичних ідей. «Використання ІКТ як засобу підвищення 

ефективності традиційних форм навчання». 
 

№ Питання для обговорення Відповідальний 

за підготовку 

Форма 

узагальнення 

1 Загальні підходи до конструювання та 

проведення уроків з використанням 

інформаційних технологій. 

Величко С.Д. Доповідь-

презентація 

2 Формування читацької культури учнів 

засобами інтернет-ресурсів. 

Лисак О.І. Доповідь-

презентація 

3 Формування предметних компетенцій 

засобами ІКТ. 

Капля Л.І. Доповідь-

презентація 

4 Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з 

української мови та літератури. 

Логвиненко О.М. Обмін 

досвідом 

 Робота між засіданнями   

1 Розробити дидактичні матеріали для 

підготовки учнів 5-11 кл. до контрольних 

робіт. 

Вчителі-

предметники 

Дидактичні 

матеріали 

2 Дотримання орфографічного режиму під 

час перевірки зошитів, рівень виконання 

домашніх завдань. 

ЗДНР Аналіз  

3 Провести відкриті уроки за графіком. Вчителі-

предметники 

Аналіз  
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4 Розробити план заходів та провести 

Шевченківський тиждень. 

 

Вчителі укр..мови 

та літ. 

Звіт  

 

ЗАСІДАННЯ  №4(березень)             

 

Практична робота. «Індивідуально-диференційований підхід у навчанні  

як один із шляхів підвищення якості освіти». 
 

№ Питання для обговорення Відповідальний 

за підготовку 

Форма 

узагальнення 

1 Індивідуальний підхід та диференціація 

на різних етапах уроку через поєднання 

різних форм організації навчальної 

діяльності. 

Величко С.Д. Презентація  

2 Домашнє завдання як засіб 

індивідуально-диференційованого 

навчання мови та літератури. 

Гавран Г.А. Доповідь  

3 Технологія індивідуально-

диференційованого навчання в старших 

класах у процесі підготовки до ДПА та 

ЗНО. 

Логвиненко О.М. Обмін 

досвідом 

4 Про підсумки роботи з обдарованими та 

здібними учнями. 

Плужник О.В.  Рейтинговий 

аналіз 

5 Про підготовку та проведення ДПА в 9  

та11 кл. 

Плужник О.В.  Рекомендації  

6 Про стан перевірки зошитів та 

дотримання єдиного орфографічного 

режиму. 

Величко С.Д. Аналіз  

 Робота між засіданнями   

1 Організувати систему повторення 

навчального матеріалу з метою 

підготовки до річних контрольних робіт, 

ДПА, ЗНО. 

Вчителі-

предметники 

Методичні 

рекомендації 

2 Провести контрольні роботи Вчителі-

предметники 

Моніторинг  

3 Підготувати самоаналіз роботи, 

моніторинг навчальних досягнень учнів 

за рік. 

Вчителі-

предметники 

Портфоліо 

МО 
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ЗАСІДАННЯ  №5(травень)                

 

Творча майстерня. Про підсумки роботи МО за 2019-2020 н.р. 

 

№ Питання для обговорення Відповідальний 

за підготовку 

Форма  

узагальнення 

1 Звіти вчителів про підсумки роботи за 

2019-2020 н.р.  

Вчителі-

предметники 

Самоаналіз 

роботи 

2 Про стан виконання навчальних планів і 

програм за 2019-2020 н.р.  

Вчителі-

предметники 

Аналіз  

4 Про моніторингове дослідження 

навчальних досягнень учнів у 2019-2020 

н.р.  

Керівник МО  Моніторинг  

 

 

 


