
 

          План роботи 
методичного об’єднання 

вчителів української мови, 

літератури та зарубіжної 

літератури 

Дрогобицької 

загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 

на 2018/2019 н.р. 

 

 

 

 

 



Науково-методична проблема школи 

на 2018/2019 н.р. 

Соціалізація особистості в умовах 

сучасного освітнього простору 

 

Науково-методична проблема 

шкільного методичного об’єднання на 

2018/2019 н.р. 

Формування ключових 

компетентностей на уроках 

української мови, літератури та 

зарубіжної літератури як основа 

соціалізації особистості 

 

 



Засідання№1 

23.08.2018 

1.Співпраця МО вчителів української мови 
та літератури з позашкільними установами з 
метою всебічного розвитку учнів школи. 
 
2.Про затвердження плану роботи та 
структури методичної роботи МО вчителів 
української мови, літератури та зарубіжної 
літератури на 2018/2019 н.р. 
 
3.Обговорення підсумків проведення ЗНО з 
української мови та літератури за 2018/2019 
н.р. 
 
4.Знайомство з вимогою щодо дотриманих 
норм єдиного орфографічного режиму, 
викладання української мови, літератури та 
зарубіжної літератури у 2018/2019 н.р., 
ведення класного журналу, шкільної 
документації 
 
5.Огляд новинок наукової та методичної 
літератури 

Інформація 

 

План роботи 

 

Інформація 

 

Наказ 

 

 

 

Повідомлення 

 

 

Керівник м.о. 

 

Керівник м.о. 

 

Члени м.о. 

 

Керівник м.о. 

 

 

 

Члени м.о. 

_
_
_ 

Засідання №2 

12.09.2018 

1.Затвердження календарних планів 
учителів української мови, літератури та 
зарубіжної літератури на 2018/2019 н.р. 
 
2.Затвердження тестових завдань з 
української мови та літератури для 
проведення контролю навчальних 
досягнень учнів на 2018/2019 н.р. 
 
3.Робота вчителів МО щодо організації 
роботи з обдарованими дітьми (підготовка 
учнів до участі у всеукраїнській олімпіаді з 
української мови та літератури, конкурсі ім. 
П.Яцика, Т.Шевченка, конкурсі захисті 
рефератів МАН, творчих конкурсах) 
 
4. «Комунікативна компетентність учнів на 
уроках української мови та літератури» 
 
5.Обговорення і затвердження заходів до 
Дня писемності 
6.Обговорення і затвердження гурткової та 
факультативної роботи 
7.Огляд новинок наукової та методичної 
літератури 

Календарні плани 

 

Тестові завдання 

 

План роботи 

 

 

 

 

Презентація 

План роботи 

План роботи 

Інформація 

Повідомлення 

НіколаюкІ.І 

 

НіколаюкІ.І 

 

Яцуляк Г.І. 

 

 

 

 

Яцуляк Г.І.  

Члени мо 

Ніколаюк І.І 

 



 
Засідання 
№3 
26.10.2018 

1.Презентація книжки «Із глибини серця» Відкрите 
методоб’єднання 

Фаринович 
С.Р.  

 Засідання№
4 

17.01.2019 

1.Про підсумки виконання навчальних 
планів та програм за І семестр 2018/2019 
н.р. 
2.Про підготовку і проведення тижня 
української мови і літератури 
3.Аналіз календарно-тематичного 
планування з укр. Мови та літератури за І 
Семестр та затвердження на ІІ семестр 
4.Підведення підсумків учнів у 
Всеукраїнській олімпіаді зукр. Мови та 
л-ри та конкурсу з укр. Мови ім.П.Яцика 
5.Про підсумки роботи МО за І семестр 
2018/2019 н.р. 
6.Огляд новинок наукової та методичної 
літератури 
 

Наказ 

 

Наказ 

 

Інформація 

 

Довідка 

Звіт 

Інформація 

Крівник мо 

 

НіколаюкІ.І
. 

 

 

 

ЯцулякГ.І. 

ЯцулякГ.І. 

 

 Засідання 
№5 

Квітень 2019 

1.Про підготовку учнів 9,11 кл до участі в 
ДПА 2018/2019 н.р. та учнів 11 кл. До 
участі в ЗНО 
2.Про результати контролю за навичками 
свідомого читання та технікою читання 
на уроках української літературив 5-7 кл. 
3.Про порядок закінчення 2018/2019 н.р. 
4.Попереднє навантаження вчителів 
української мови, літератури та 
зарубіжної літератури на 2018/2019 н.р. 
5.Огляд новинок наукової та методичної 
літератури 

Інформація 

 

Повідомлення 

 

 

 

Інформація 

Керівник 
мо 

 

НіколаюкІ.І
. 

 

 

 

ЯцулякГ.І. 

 

 Засідання№
6 

Травень 
2019 

1.Про підсумки виконання навчальних 
планів та програм за 2018/2019 н.р. 
2.Аналіз календарно-тематичного 
планування з української мови та 
літератури за ІІ семестр 2018/2019н.р. 
3.Про результати моніторингу якості 
знань учнів за 2018/2019 н.р. з 
української мови і літератури 
4.Обговорення результатів 
взаємовідвідування уроків членами МО 
5.Про підсумки роботи МО за 2018/2019 
н.р. 
6.Підведення підсумків співпраці МО 
вчителів української мови та літератури з 
позашкільнмим установами за метою 
всебічного розвитку учнів школи 

Наказ 
 
Інформація 
 
Наказ 
 
 
Інформація 
 
 
Звіт 
 
Звіт 
 
 
 

НіколаюкІ.І
. 
 
 
 
 
 
 
Члени МО 
 
 
ЯцулякГ.І. 
 
 
 
 

 



 

7.Про підготовку кабінетів української 
мови, літератури та зарубіжної літератури 
до 2018/2019н.р. 

 
Довідка 

 
 
Члени Мо 
 


