
Аналіз роботи МО вчителів  української  мови  та  літератури 

Покровського району за  2015-2016 навчальний рік 

  

   Робота методичного  об’єднання  вчителів української мови та літератури у 

2015-2016 навчальному році була  направлена  на  вирішення наступних  

методичних  питань : 

- роль потенціалу  уроку  в  підвищенні  якості навчання і  

підготовки  учнів до  ЗНО; 

- впровадження  заходів, спрямованих на використання 

інноваційних  технологий  у  навчально - виховному  процесі. 

 

      Протягом  навчального  року було  проведено  4  засідання  РМО: 

інструктивно-методичні  наради,  виїзний   семінар  на  базі  Срібненського 

НВК. Вчителі української мови та літератури взяли  участь в обласних 

методичних заходах. 

      Слід зауважити, що якісним показником роботи вчителів району  є рівень 

успішності учнів у навчанні. У  2015- 2016  році  ДПА  з  української  мови  у  

11  класах  проходила  у  формі  ЗНО. Порівняльний аналіз результатів: 

 

Предмет Кількість учнів 

11 класу у 

районі 

Якість знань 

Моніторинг 

І семестр 

Річне 

оцінювання 

ДПА 

Українська мова 114 36% 55% 35% 

Українська 

література 

114 22% 66% 35% 

 

         Результати моніторингу та ЗНО з української мови виявилися на 20 % 

нижчим порівняно з річним оцінюванням. А з української літератури на 30 %. 

Цей  факт ставить  перед вчителями  району  завдання  щодо  удосконалення  

системи  роботи  з  якісного  викладання української  мови  та  літератури. 

 

У  минулому  навчальному  році у навчальних закладах Покровському   

районі  відбувалися  заходи, спрямовані  на  підвищення професійної  

майстерності  та  стимулювання  педагогічної  творчості. 

        Вчителі  Новоекономічної  ЗОШ  І-ІІІ ступенів Динник В.І., Динник  Т.М.  

та  вчитель  Миколаївської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів, керівник РМО  вчителів  

української  мови  та  літератури Овсяник  Л.В. взяли   участь  у  роботі  

обласної  авторської  школи  Азьомова В. Т. з теми «Пошуки концептуальних 

можливостей архетипно-родоцентричної системи літературознавчого аналізу в 

загальноосвітній школі». 

 



        У листопад 2014  року відбувся  виїзний семінар  на  базі  Лисівської  ЗОШ 

І-ІІІ ступенів. Вчителі української мови та літератури відвідали майстер-клас 

Деркач І.О  « Інтерактивні методи навчання на уроках української мови та 

літератури як одна з форм активізації пізнавальної діяльності учнів.». Ірина 

Олексіївна  ознайомила колег зі своїм  досвідом роботи над методичною темою. 

         У лютому 2015 року на базі Срібненського НВК відбувся районний 

семінар вчителів української мови та літератури «Інтерпретація художнього 

твору засобами візуалізації», присвячений 145-й річниці від дня народження 

Лесі Українки. Учасники семінару провели методичний захід у мультимедійній 

лабораторії «Відеовірш - форма візуалізації художнього твору». Під 

керівництвом учителя зарубіжної літератури Самофал  Олени Олександрівни 

педагоги створили відеовірші до поезії Лесі Українки. 

        Учитель української мови та літератури Срібненського НВК Шибарєва 

Світлана Олексіївна  поділилася з колегами досвідом роботи щодо проведення 

науково-дослідницької роботи з української літератури, участі у МАН. 

Презентувала  нову дослідницьку роботу «Феномен Лесі Українки в  історії 

української культури», яку підготувала переможниця обласного етапу конкурсу 

«Розкрилля душі» Смирнова Ірина. 

       До уваги вчителів була представлена  літературна вітальня „Ти себе 

Українкою звала”, яку підготувала вчителі  української мови та літератури 

Срібненського НВК Сидоренко С.М. та Шибарєва С.М.,  педагогічній та 

учнівський колективи. 

У березні 2016 року  відбулася обласна відеоконференції «Зовнішнє 

незалежне оцінювання з української мови та літератури: панорамний погляд на 

проблему». Вчителі української мови та літератури  Покровського району взяли 

у виставці матеріалів щодо підготовки учнів до ЗНО. Матеріали з досвіду 

роботи надали Писаренко Н.С.,Жигжжавин Л.О.,Менчакова О.І.,Сидоренко 

С.М.,Ємець О.М.  Матеріали вчителя Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Кулішової І.В. «Формуємо вміння учнів  будувати власне висловлювання на 

основі афоризмів, крилатих висловів» та творчої групи вчителів 

Новоекономічної ЗОШ І-ІІІ ступенів Диннік В.І, Динник Т.М, та Саніної С.І.     

« Основні принципи наголошування слів в українській мові» опубліковано на 

сайті відділу української мови та літератури Донецького ІППО.  

Вчителі Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Овсяник Л.В. та Дерман Т.П, 

Новоекономічної ЗОШ І-ІІІ ступенів  Диннік В.І, Динник Т.М, та СанінаС.І., 

Лисівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ємець О.М. та Деркач І.О., Улянівського НВК 

Писаренко Н.С.,Гришинського НВК Жигжжвин Л.О.,Піщанського НВК 

Парамонова Ю.М. беруть  участь у роботі обласної творчої групи « Розробка 

навчального е-контенту для організації дистанційної освіти  учнів з української 

мови та літератури». Розробили  навчальні модулі з української літератури для 

6 та 11 класів. 



       Учитель української мови та літератури Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Смирнова Р.В. працює в обласній творчій  групі «Створення навчально – 

методичного посібника з інтеграції ідей сталого розвитку на уроках української 

мови». 

       Учні  та  вчителі шкіл  районну  брали  участь  у  різноманітних  конкурсах 

та  традиційних  заходах.  

      У  вересні   2015 року  учениця 8  класу  Срібненського НВК   Смирнова  

Ірина ,  переможниця обласного етапу  Всеукраїнського конкурсу «Розкрилля 

душі» до 85-річчя від Дня народження Ліни Костенко  в  номінації 

«дослідницька  робота», взяла участь у фінальному етапі  конкурсу, що 

проходив у  Києві. Учениця отримала диплом учасника. Керівник – учитель 

української мови та літератури Срібненського НВК- Шибарєва Сваітлана 

Олексіївна.     

        У жовтні - листопаді 2016-2016 навчального  року  відбулися   шкільний  

та  районний  етапи   Всеукраїнської учнівської  олімпіади  з  української  мови  

та  літератури. У  районному  етапі  взяли  участь  39 учнів 7-11 класів. 

Виконання  завдань  найкраще  вдалося  учням 8  класу, які мають з 8  

учасників  чотири призових  місця:  це учні  Срібненського НВК, 

Миколаївської ЗОШ,Новоекономічної ЗОШ та Лисівської ЗОШ. 

        Учасники 7,9,11  класів продемонстрували низький  рівень  підготовки.     

7  клас – одне призове місце (Новотроїцька ЗОШ),11 клас – одне призове місце 

(Гришинська ЗОШ). Одну ученицю 8 класу Сидоренко Карину було запрошено 

до участі в обласному етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з української 

мови та літератури. На засіданні районного  методичного  об’єднання зроблено  

аналіз  участі  шкіл  району  в  олімпіадах і рекомендовано  заходи  щодо  

покращення  якості  підготовки  учнів. 

      У листопаді  2016  року  відбувся  районний  етап ХVІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, який проходив на базі 

Красноармійського педагогічного училища. Членами районного журі було 

розглянуто 48 робіт учнів 5-11 класів та 15 робіт  учнів  3-4 класів. Дипломами  

І  ступеня  нагороджено 6 учнів, дипломами ІІ ступеня – 6  учнів та  дипломами 

ІІІ ступеня - 8 учнів 3-11 класів. Слід відзначити досить низький рівень 

учасників з 6 та 9 класів. Серед їх представників немає жодного призового 

місця. Переможці ІІ  (районного)  етапу  конкурсу  взяли участь   у  ІІІ  

(обласному)  етапі: Фісай Ксенія – учениця 3 класу Гришинського НВК, 

Щербаченко Дарина – учениця 3 класу та Павлінова Анасатасія – учениця 4 

класу Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ,  Різник Ігор – учень 7 класу Лисівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.               

 

 



      Також у листопаді 2016 року відбувся  районний етап VІ  Мовно-

літературний  конкурсу  імені Шевченка. Членами районного журі було 

розглянуто 73 роботи  учнів 5-11 класів. Дипломами І ступеня нагороджено 2 

учнів,дипломами 4 ступеня - 4 учнів,дипломами ІІІ ступеня – 7 учнів. Кращими 

виявилися роботи учнів 5-х та 7-х класів. Недостатній рівень знань та творчих 

здібностей продемонстрували  учні 9-х та 10-х класів. 

    Троє учнів навчальних закладів району було запрошено до участі в 

ІІІ(обласному) етапі конкурсу: Дерман Олену - ученицю 5 класу Миколаївської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чарченко  Єлизавету – ученицю 6 класу Удачненської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів та Гусак Марину - ученицю 7 класу Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Але через об’єктивні  обставини зазначені учні не взяли участь в 

обласному конкурсі. 

      Результати участі учнів шкіл району у вищезазначених конкурсах 

обговорено  на засіданнях шкільних та районних  методичних  об’єднань.                

       У лютому 2016 року проведено районний етап  І Всеукраїнського  конкурсу 

учнівської та студентської творчості ім. Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за 

нове життя», присвяченого Лесі Українці».   У Конкурсі взяли участь 26 учнів з 

9 загальноосвітніх навчальних закладів Покровського району: Новотроїцької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сергіївського НВК, 

Красненського НВК, Новоєлизаветівського НВК, Срібненського НВК, 

Піщанського НВК та Новоолександрівського НВК. 

 Учасники представили роботи у п’яти номінаціях: «Декламація»,  

«Інсценізація», «Малюнок», «Твір», «Наково-пошукова робота». Роботи 

переможців районного етапу були направлені до міста Полтава для  участі у 

фіналі. Творчий колектив учнів Піщанського НВК здобув перемогу у номінації 

«Інсценізація» ( уривок з драми-феєрії Л.Українки «Лісова пісня»). Учня та їх 

наставник учитель української мови та літератури Парамонова Ю.М. та 

педагог-організатор Нужна Т.В. були запрошені у місто Київ для урочистого 

нагородження. 

       Дванадцять     учнів шкіл   району взяли  участь у ІІІ  Всеукраїнському  

конкурсі  есе « Я – європеєць». Всеукраїнська молодіжної  громадської  

організації  « Від  серця  до  серця». Серед 349 найкращих творів три -

  учасників Покровського району. району: 

- Баришник Анастасія Василівна - учениця 9 класу Гродівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Керівник Мазоха Раїса Володимирівна, учитель історії; 

- Корихалова Катерина Юріївна  - учениця Новоєлизаветівського НВК, 

керівник Петрикова Олена Михайлівна- учитель зарубіжної літератури; 

- Маліна Анастасія Андріївна - учениця 10 класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. Керівник Ільченко Микола  Миколайович - уитель зарубіжної 

літератури.  



           Щороку  учні 1-11  класів беруть  участь у Всеукраїнській  

українознавчій  грі « Соняшник». У 2016  році  учасниками  гри  стали 366  

учнів  з 17  навчальних закладів   Покровського  району.  За підсумками гри 

учні  отримали  дипломи І, ІІ та ІІІ  ступенів   всеукраїнського,  регіонального ,  

шкільного  рівнів та  сертифікати  учасників. 

           У Всеукраїнській грі «Патріот» , що проходила у листопаді 2015 року, 

взяли участь 249 учнів 2-11 класів з 15 навчальних закладів району. Центром 

творчих ініціатив «Клєвєр» відзначено кожного учасника гри.  

 2016 рік за Указом  Президента України оголошено роком Івана Франка . 

У Покровському районі триває низка заходів, присвячених 160-річниці від Дня 

народження Івана Франка. Вчителі української мови та літератури шкіл 

Красноармійського району підготували  методичний посібник – розробили 

уроки, позакласні заходи,інтерактивні плакати, буктрейлери, кросенси за 

творчістю І.Я.Франка.  Для висвітлення перебігу заходів,що проходять у 

навчальних закладах району, створено блог «Великий Каменяр».  

http://ifrankokrasnray.blogspot.com 

На ньому проходить виставка творів образотворчого та декоративно - 

прикладного мистецтва, в якій взяли участь учні 1-11 класів. Матеріали про 

заходи у Покровському районі опубліковано на сайті Відділу української мови 

та літератури Донецького ІППО «160-річчя від Дня народження І.Франка» 

http://viddilukrfilolog.wix.com/160franko 

 

 

 

  

             Методист КУ РМК                                Воробйова Н.О. 

 

             Керівник РМО Овсяник Л.В. 
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