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Масові форми методичної 

роботи 

Індивідуальні форми 

роботи 

Підвищення професійної 

компетентності вчителів 

Робота з вчителями - початківцями 

Науково-дослідницька робота  

(участь у МАН) 

Ярмарок педагогічних ідей  

(творчі звіти) 

Професійні конкурси 

 

Робота членів журі на районному  

та обласному етапах 

всеукраїнських конкурсів 

Робота творчих груп 

Засідання методичного об’єднання 

вчителів української мови та 

літератури : семінари-практикуми, 

майстер-класи, методичні 

майстерні,педагогічні студії  

 

Участь у обласних семінарах, 

авторських школах - майстернях 

 

Курси підвищення кваліфікації 

Самоосвіта 



                           

Склад  РМО 

   Усього вчителів  української мови та літератури  - 36 

   З них мають кваліфікаційну категорію: 

       спеціаліст – 2 

       спеціаліст ІІ категорії – 9 

       спеціаліст І  категорії – 19 

       спеціаліст вищої категорії - 6 

       педагогічне звання «старший учитель» - 5 

       «учитель-методист» - 1 

                          Тема роботи МО у 2016-2017 навчальному році:  

     Підвищення якості мовно-літературної освіти  через   впровадження  

заходів  щодо професійної мотивації педагогів. 

                        Задачі МО на 2016-2017 навчальний рік: 

-        Проаналізувати якість викладання української мови та літератури 

у навчальних закладах Покровського району та  вдосконалювати  

систему роботи щодо підготовки учнів до ЗНО, участі у 

Всеукраїнських  олімпіадах, конкурсах ; 

-       формувати мотиваційну компетентність педагогів, залучати їх  до 

участі у  методичних  заходах обласного та районного рівнів:фахових 

конкурсах, творчих  майстернях, майстер-класах, творчих групах; 

-       з метою поширення перспективного педагогічного досвіду 

викладання української мови та літератури презентувати методичні 

здобутки вчителів через створення  методичних посібників та 

тематичних збірок; 

-         висвітлювати методичну роботу РМО на сайті РМК та у блозі              

       « Великий Каменяр». 



План методичних заходів 

МО вчителів української мови та літератури Покровського району 

Дата Зміст роботи 
 

Форма 
проведення 

Відповідальні 

Серпень 

2016 року 

Оновлення змісту і методів 

навчання української мови та 

літератури  в умовах нового 

Державного стандарту. 

 

1.Аналіз роботи РМО за 2015-

2016 навчальний рік та завдання 

на 2016-2017 навчальний рік. 

 

2. Аналіз ЗНО-2016 з української 

мови і літератури: результати,  

досвід,    мотивація. 

 

3. Методичні рекомендації щодо 

викладання української мови та 

літератури    у 2016-2017 н.р. 

 

4. Інструктивно - методичні 

рекомендації щодо заповнення 

сторінок класного журналу з 

української мови та літератури. 

(Чинні вимоги). 

 

5.Огляд нових інформаційних 

джерел з питань методики 

викладання української мови та 

літератури. 

 

5. Методичні та виховні заходи 

на 2016-2017 навчальний рік.  

     - практичні семінари; 

    -  районний захід до ювілею 

І.Я.Франка; 

    -  участь у обласних та 

Всеукраїнських конкурсах, іграх 

(«Патріот»,»Соняшник») тощо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпнева 

студія 

 

 

 

Керівник РМО 

вчителів 

української мови 

та літератури 

Овсяник Л.В. 

Методист КУ 

РМК 

Воробйова Н.О. 



4 тиждень 

жовтеня 

2016 року 

     2016 рік – Івана Франка  в 

Україні.   

« І сяє нам благословенне ім’я 

славетного Франка!» 

  Районний етап  обласного 

фестивалю «Шукай краси, добра 

шукай!» 

  Презентація навчально - 

методичного надбання педагогів 

та творчих робіт учнів 

навчальних закладів 

Покровського району. 

 

 

Педагогічна 

студія 

 

 

 

 

Методист КУ 

РМК 

Воробйова Н.О. 

Вчителі 

української 

мови та 

літератури 

Покровського 

району 

 

січень 

2017 року 
 «Сходинки до успіху». 

  Удосконалення  системи 

підготовки учнів до ЗНО з 

української мови та літератури  

- вимога сьогодення. 

  Матеріали з досвіду роботи 

вчителів району.   

 

Вернісаж 

педагогічного 

досвіду 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Покровського 

району. 

 березень 

2016 року  
  Інтеграція українознавчого 

компоненту в діяльність 

учителя-філолога. 

  1. Пріоритетні  шляхи інтеграції 

українознавчого компоненту. 

Екскурс програмою української 

мови та літератури . 

(Керівник РМО Овсяник Л.В.) 

 2. Відкритий урок з української 

мови  ( Смирнова Р.В.- учитель 

української мови  Новотроїцької 

ЗОШ) 

 3. До 200- річчя від Дня 

народження М.Петренка. 

Літературна вітальня. 

( Харченко М.Л.- учитель 

української мови та літератури 

Новотроїцької ЗОШ) 

 

Методична 

майстерня 

на базі 

Новотроїцької 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Методист КУ 

РМК 

Воробйова Н.О. 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

Новотроїцької 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

             

                                                                                  

 

 

 

 



Творчі групи 

         1.   Інтеграція українознавчого компоненту у роботу вчителя -

філолога. 

               Методичний продукт: Розробка методичного посібника  з 

української літератури  для  9 класу. 

 Керівник творчої групи: Овсяник Л.В. – учитель української мови 

та літератури Миколаївської  ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник РМО. 

              Склад координаційної групи: 

 Диннік В.І., Динник Т.М,Саніна С.І  – вчителі української мови та 

літератури Новоекономічної ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 Жигжжавин Л.О. -  учитель української мови та літератури 

Гришинського НВК; 

 Деркач І.О.,Ємець О.М.- вчителі  української мови та літератури 

Лисівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 Бугасова К.М.- учитель української мови та літератури 

Новоєлизаветівського  НВК 

 

           2. Перлини спадщини Івана Франка у шкільному курсі 

української літератури. 

 Методичний продукт : Розробки уроків та позакласних заходів 

за творчістю Івана Франка. 

  Керівник творчої групи:  Дерман Т.П. - учитель української мови 

та літератури Миколаївської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 Склад координаційної групи: 

 Писаренко Н.С. – учитель  української мови та літератури 

Малинівського НВК; 

 Сидоренко С.М.- учитель української мови та літератури 

Срібненського  НВК; 

 Деменко Н.М.- учитель української мови та літератури 

Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів . 

 

 

Методист КУ РМК   Воробйова Н.О. 

Керівник РМО   Овсяник Л.В. 


