
План 

роботи методичного об’єднання вчителів освітньої галузі «Мистецтво» 

на  2020-2021 н.р. 

Проблемне питання: «Особистісно-орієнтований підхід до навчання, 

активізація пізнавальної та стимулювання художньо-естетичної 

діяльності учнів». 

                                         Серпень 

1.    Обговорення та затвердження плану роботи  об’єднання  вчителів 

освітньої галузі «Мистецтво» на 2020- 2021 н.р.                                   

                                                                     Керівник: Фещук Е.І. 

2.  Обговорення нормативної бази МОН щодо особливостей початку 

нового навчального року (лист Мiнiстерства освiти й науки України від 

11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 

навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-

2021 навчальному році; лист Мiнiстерства освiти й науки України від 

05.08.2020 № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної 

середньої освіти у 2020-2021 навчальному році 

                                                        Вчителі освітньої галузі      

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2020 № 1/9-483 

«Щодо проведення першого уроку в закладах загальної середньої 

освіти» 

                                   І засідання (жовтень) 

                                                              

1.  «Сучасні методи формування мистецьких компетентностей учнів   

            на уроках музичного мистецтва» 

                                                                                   Вчитель:Возний  В.В. 

2. Використання нетрадиційних форм проведення уроків образотворчого 

та музичого мистецтва.             

                                                                           Вчителі Микулинської ЗОШ  

 

                                     ІІ засідання (грудень)  

1. Участь вчителів освітньої галузі «Мистецтво» в шкільному 

           та районному конкурсах методичних посібників. Звіт-бесіда 

           по питанню створення методичних посібників.  

                                                            Вчителі освітньої галузі 

2.     Моделювання уроків з використанням інформаційно – комунікаційних 

    технологій на уроках  художньо-естетичного циклу        

                                                           Вчитель: Фещук Є.І.. 

3.    Система роботи з обдарованими та здібними дітьми на уроках  

   художньо- естетичного циклу  

                                                                 Вчитель: Сампір Б.В. 



                              

                          Ш засідання (лютий) 

1. Про виховання в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної 

діяльності як важливий фактор формування соціально активної 

особистості. 

                                                                         Вчитель: Фещук Є.І. 

2. Роль особистості вчителя в активізації творчого розвитку учнів на 

уроках музичного мистецтва. 

                                                                            Вчитель: Сампір Б.В. 

3. Участь вчителів освітньої галузі «Мистецтво» у мистецьких конкурсах 

згідно положень.   Звіт вчителів міжшкільного методичного 

об’єднання.  

                                                                    (Згідно положень про конкурси)   

                            

                          ІV засідання (квітень) 

1.  Про підсумки роботи міжшкільного методичного об’єднання за 2019- 

2020  н.р.    

                                                                   керівник: Фещук Є.І. 

2.       Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи   

на 2021-2022 навчальний рік.  

                                                                                                     Члени циклічної групи 

 

 

 

 


