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План  

засідань методичного об’єднання вчителів освітніх галузей  

«Мова і література» та «Суспільствознавство» 

на 2021 – 2022 навчальний рік 
 

 

I. ТЕМА: Організація роботи методичного об’єднання на 2021 - 2022 н. р. 
Мета: вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування роботи вчителів. Обговорити виконання плану роботи методичного 

об’єднання за 2020 – 2021 н.р. та затвердити план роботи на 2021 – 2022 н.р. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити. 

Форма роботи: консультативний пункт. 

 
Тематика засідань Форми та методи 

проведення 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

1.  Аналіз роботи методичного об’єднання за 2020 – 2021 н. р. Звіт голови 

методичного 

об’єднання 

 

С
ер

п
ен

ь
 

Керівник  методичного 

об’єднання 

2. Ознайомлення з планом роботи МО на 2021 - 2022 н. р. Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

3. Опрацювання нормативних документів та інструктивно-методичних 

матеріалів щодо вивчення української мови й літератури, історії, зарубіжної 

літератури, української жестової мови, англійської мови в 2021 – 2022 н.р. 

Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

 

4. Аналіз навчальних програм, підручників з української мови й літератури, 

історії, зарубіжної літератури, української жестової мови, англійської мови 

на 2021 - 2022 н.р. 

Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

 

5. Опрацювання інструкції з ведення класного журналу. Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

6. Опрацювання «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів». Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

Завдання членам методичного об’єднання 

- скласти перелік програм, методичної літератури з предметів, систематизувати електронні презентації до листопада місяця 

 

 

 



 

ІІ. ТЕМА: Нова українська школа – педагогіка партнерства, основні завдання щодо створення освітнього простору для 

самореалізації учня  
Мета: виявити оптимальні методи та форми професійної майстерності педагогів, які сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів; розширити знання 

вчителів про шляхи підвищення потенціалу уроку за допомогою вивчення передового досвіду педагогів 

                                                                                                              Форма роботи:  обмін досвідом. 

1. Основні аспекти педагогічної діяльності, які сприяють розвитку 

самоефективності особистості.  

доповідь 

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ж
о
в

т
ен

ь
 

Мотильова І.С., вчитель 

української мови та 

літератури,   

2. Формування дослідницьких компетенцій учнів у різних видах діяльності: 

здобутки, перспективи, плани на майбутнє 

Лекція-консультація Чупилко О.І. , вчитель 

української мови та 

літератури 

3. Методи і прийоми дистанційного навчання  Аукціон педагогічних 

ідей 

Дудко С.А., вчитель укр. 

мови та літератури 

4. Підготовка до проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської молоді імені Т. Шевченка. 

Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

 

5. Обговорення проведення відкритих уроків під час предметно-

методичного тижня. 

Ярмарок ідей 

 

Члени методичного 

об’єднання 

6. Затвердження плану проведення  предметно-методичного тижня вчителів 

освітніх галузей «Мова і література» та «Суспільствознавство». 

Методичний вернісаж Члени методичного 

об’єднання 

7. Підготовка до виставки  педагогічних технологій. Ярмарок ідей Члени методичного 

об’єднання 

Завдання членам методичного об’єднання 

- опрацювати матеріал щодо дослідницьких компетенцій учнів у різних видах діяльності; використовувати інноваційні методи та форми 

навчання;; 

- розробка та підготовка матеріалів на міську виставку педагогічних технологій. 

- взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом. 

 

ІІІ. ТЕМА: Розвиток самоефективної особистості: інтеграція зусиль суспільства, школи, родини  
Мета: формувати потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів в оволодінні сучасними методами оперування знаннями, вміннями 

використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології 

                                                                                            Форма роботи: круглий стіл.  

1. Комплексний підхід до формування творчо самоефективної особистості у 

процесі вивчення зарубіжної та української літератури 

Доповідь 

 

С
іч

ен
ь

 Грицик Л.М., вчитель 

зарубіжної літератури 

2. Продуктивні технології формування критичного мислення на уроках з 

різних дисциплін 

Ярмарок ідей Члени методичного 

об’єднання 

3. Використання ігрових, гейм-технологій з метою стимулювання Круглий стіл Губко О.І., вчитель історії та 



пізнавального інтересу учнів правознавства 

4. Аналіз проведення предметно-методичного тижня вчителів. Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

5. Про результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 2021-2022н.р. Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

Завдання членам методичного об’єднання 

- розвивати цифрову грамотність та  ІК-компетнтность вчителів нашого МО; 

- систематизація матеріалів на міську виставку педагогічних технологій. 

 

ІV. ТЕМА : Дидактичні можливості різних форм навчання: традиційної, дистанційної, змішаної (теоретичні та практичні 

аспекти)  
Мета: виявлення актуального досвіду вчителів, визначення шляхів його використання; створення організаційно-методичних умов для успішного 

розвитку пізнавальних інтересів учнів 

Форма роботи:  практичний брифінг.  

1. Комфортні умови навчання як умова розвитку самоефективної 

особистості  

 

Педагогічні обговорення 

 Б
ер

ез
ен

ь
 Члени МО 

2. Майстер-клас з проблеми здійснення соціалізації особистості в процесі 

вивчення іноземних мов 

Банк методичних ідей Василенко Є.В., вчитель 

англійської мови 

Завдання членам методичного об’єднання 

- розробити підбірку інтерактивних вправ; 

- поповнити  навчальні  кабінети  дидактичними  матеріалами,  тестовими  завданнями  для  тематичних  атестацій 
 

V. Тема: Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів освітніх галузей «Мова і література» та 

«Суспільствознавство» за 2021 – 2022 н.р. та складання перспективного плану на наступний рік. 
Мета:  підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителів за 2021 – 2022 н.р., заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над 

проблемною темою, скласти перспективний план роботи м/о на наступний н. р.. 

Форма роботи: методичний марафон 

1. Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів за 

2021 – 2022 навчальний рік. 

Звіт  

 

    
  
  

 Т
р

а
в

ен
ь

 Керівник  МО 

2. Звіти вчителів про результати роботи над проблемними темами. Звіти вчителів Члени МО 

3. 1. Аналіз навчальних досягнень учнів за підсумками контрольних 

робіт, річного оцінювання. 

Обговорення Члени методичного 

об’єднання 

4. 2. Ярмарок педагогічних ідей (пропозиції щодо планування роботи 

методичного об’єднання на наступний навчальний рік). 

Панорама ідей Члени методичного 

об’єднання 

 

 



 

 

 

План засідань методичного об’єднання  

вчителів освітніх галузей  

«Мова і література» та «Суспільствознавство»  

на 2021 – 2022 н.р. навчальний рік  

 

 

 

Голова методичного об’єднання: Дудко С.А. 

 

 

 


