
 

                             Освітня галузь «Мови і літератури»  

                                Українська мова та література  

                        План роботи на 2020 - 2021 навчальний рік                                                 

  «Сприяння розвитку творчих здібностей учнів, формування в них 

навичок дослідницької роботи та зацікавленості в        процесі навчальної 

діяльності» 

                                                  Засідання №1 

                                                     Серпень                              

№ 
                                            Зміст Відповідальні 

1. Про пiдсумки роботи ММО в 2019-2020 

навчальному році. Обговорення i затвердження 

плану роботи  ММО на 2020-2021 навчальний рiк 

Москалюк О.М. 

 

2. Ознайомлення з  інструктивно-методичними  

рекомендаціями  щодо  вивчення  української мови 

та літератури у 2020-2021  н. р. 

  

Голова ММО 

. 

 

3. Обговорення підсумків ЗНО з української мови 

та літератури за 2019-2020 н. р. Задачі  МО 

учителів української мови та літератури з 

підготовки до ЗНО та ДПА в 2020-/2021 н.р. 

Члени ММО 

4. Навчання української мови та літератури в умовах 

нового формату освітньої діяльності в Україні – 

дистанційної форми навчання в період карантину 

Голова ММО 

 

Засідання № 2 

                                       Жовтень      

 

№ 
                                  Зміст Відповідальні 

1. Підготовка і затвердження завдань для проведення 

І етапу олімпіади з української мови та літератури 

Голова ММО 

2. Фронтальні та індивідуальні форми контролю в 

умовах карантину 

Москалюк О.М. 



 

3. Сучасні електронні ресурси та безкоштовні 

платформи онлайн та офлайн для дистанційної 

форми навчання  

Козійчук Н.М. 

Колісевич М.П. 

4. Організація роботи вчителів з обдарованими 

учнями. Створення банку даних (підготовка 

учнів до участі у олімпіаді з української мови та 

літератури, конкурсів ім. П. Яцика, Т.Г. 

Шевченка, творчих конкурсах). 

Члени  ММО 

   

 

ЗАСІДАННЯ  №  3 

      Січень 

№ 
 

     Відповідальні 

1. Про підсумки участі учнів у олімпіаді з української 

мови та літератури, конкурсах ім.Петра Яцика та 

 Тараса Шевченка, творчих конкурсах. 

Голова ММО 

2. Лінгвокреативність сучасного старшокласника Колісевич М.П. 

3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності 

учнів при написанні есе 

Пахар Ю.В 

4. Про шляхи підвищення пунктуаційної грамотності 

учнів (творчий обмін досвідом) 

 

Члени ММО 

5. Творчі звіти вчителів, які атестуються Москалюк О.М. 

 

 

 

 

 

 



                                        Засідання №4    

                                              Березень 

№                                           Зміст Відповідальні 

1. Взаємовідвідування уроків з метою забезпечення 

наступності в навчанні початкової й середньої 

ланки. Аналіз особливостей сучасного уроку. 

Малишко І.В. 

2. Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації 

навчальної діяльності на уроках української мови та 

літератури  

Польова Н.В. 

3. Про організацію повторення навчального 

матеріалу на уроках української мови та 

літератури в 9, 11 кл.   

Москалюк О.М. 

Козійчук Н.М. 

4. 

  

Огляд  виставки  методичних  розробок,  

дидактичного  і  роздаткового  матеріалів 

 Члени МО 

 

ЗАСІДАННЯ  №  5 

    Травень      

№ 
                                    Зміст Відповідальні 

1.   Методичний форум  «Новий формат освітньої 

діяльності в Україні: наслідки та висновки» 

 

Члени ММО 

2.  Про результати моніторингу рівня навчальних 

досягнень учнів 10 та 11 класу з  української мови 

(профіль) 

Малишко І.В., 
 

3. Про підготовку випускників до ДПА та ЗНО з 

української мови ( результати моніторингу) 

 Малишко І.В., 

    

4. Обмін  думками  та  пропозиції  щодо  складання  

плану  роботи  МО на  наступний  навчальний  рік.. 

Члени   МО 

   

 

 

"Освітня галузь «Мови і літератури» 

 Українська мова та література 



Методичні заходи у 2019-2020 н.р 

Грицівський ліцей 

Назва заходу       Місце проведення, 

               місяць 

Примітка  

Ознайомлення з основними 

положеннями Закону про державну мову 

та новою редакцією Українського 

правопису (члени ММО) 

 

Грицівський ліцей, 

вересень 2019 

 

Метод проектів на уроці української  

літератури.  Відкритий урок у 7 класі  

(вчитель Дзержинська Л.І.) 

Крачанівська 

гімназія, 

листопад 2019 

 

Навчальні квести  на уроках і в  

позашкільній          роботі  

( вчитель М.П.Колісевич) 

Грицівський ліцей, 

січень 2020 

 

  Методичний форум  « Засади 

формування ключової компетентності 

учнів» (члени ММО) 

 

Грицівський ліцей, 

березень 2020 

 

 

Вебінар «Організація дистанційного 

навчання під час карантину» 
березень 2020  

   квітень 2020  

   

 


