
План роботи міського методичного об’єднання вчителів української мови та літератури на 2014-2015 навчальний 
рік 

№ 
з/ 
п 

Заходи на навчальний рік Форма проведення  
заходу 

Відповідальні за  
проведення 

Дата і місце  
проведення 

Форма 
узагальнення 
матеріалів 

1. Установче засідання 
Тема: Методичні рекомендації 
щодо викладання української мови 
та літератури в 2014-2015 
навчальному році 
1. Нормативно-правове та 
навчально-методичне забезпечення 
викладання української мови та 
літератури у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста у 2014-
2015 навчальному році.  
2. Методичні рекомендації щодо 
проведення у 2014-2015 
навчальному році Дня знань та 
Першого уроку у закладах освіти 
Київської області та міста 
Славутича. 
3. Про план роботи методичного 
об’єднання учителів української 
мови та літератури на 2014-2015 
навчальний рік. 
4. Підготовка учнів до участі у 
Всеукраїнських учнівських 

Інструктивно-
методична нарада 

О.М. Товста 28.08.14, 
ліцей 

Протокол, 
список 
рекомендованої 
літератури 



олімпіадах, турнірах, творчих 
конкурсах. Перелік заходів для 
обдарованої молоді на 2014-2015 
навчальний рік. 
5. Огляд періодичних видань та 
науково-методичної літератури. 

2. Засідання №2. 
Тема: Використання інноваційних 
технологій на уроках української 
мови та літератури 
1. Використання інноваційних 
технологій на уроках української 
мови та літератури. 
2.  Використання 
внутрішньопредметних зв’язків 
для удосконалення мовленнєвого 
розвитку учнів 
3. Результати ІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури, 
XV Міжнародного конкурсу 
знавців української мови імені 
П.Яцика та V Мовно-
літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка. 
4. Про проведення шкільного 
етапу Всеукраїнського 
літературного конкурсу 

Круглий стіл Горбунова Л.І. 
 
 
 

Живець Л.М. 
 
 
 
Гавриш Т.М. 
 
 
 
Товста О.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Товста О.М. 
 
 

Січень, ЗОШ № 3 
 

Протокол 



«Розкрилля душі». 
5. Новинки методичної літератури.  

 
Товста О.М. 

3. Засідання №3. 
Тема: Тематичні контрольні 
роботи з української мови як 
форма оцінки якості знань, умінь 
та навичок учнів 
1. Тематичні контрольні роботи з 
української мови як форма оцінки 
якості знань, умінь та навичок 
учнів. 
2. Розвиток комунікативних 
навичок учнів на уроках 
української мови та літератури 
3. Про підсумки ІІІ етапу 
Всеукраїнської олімпіади з 
української мови та літератури та 
XІ Міжнародного конкурсу 
знавців української мови імені 
П.Яцика. 
4. Обмін досвідом учителів 
української мови та літератури 
щодо роботи в 6-х класах за новою 
програмою та підручниками 
5. Анкетування щодо планування 
роботи міського методичного 
об’єднання на наступний 
навчальний рік. 
6. Аналіз роботи методичного 

Виступи з досвіду 
роботи 

Товста О.М. 
 
 
 
 

Шевчик Т.М. 
 
 
 

Купрієнко Т.В. 

Березень, ЗОШ № 3 
 

Протокол 



об’єднання за 2014-2015 н.р. 
7. Про підготовку та проведення  
державної підсумкової атестації з 
української мови та літератури. 
8. Новинки методичної літератури 

4. Семінар-практикум: 
«Вивчення літератури в контексті 
розвитку культури й мистецтва як 
один з нових принципів 
літературної освіти». 

Відкритий урок, 
виступи з досвіду 
роботи 

Мандровний 
О.М. 

Жовтень, 
ліцей 

Методичні  
рекомендації 

5. Теоретичний семінар: 
«Інтеграція шкільного навчання 
літератури і медіаосвіти».  

Виступи з досвіду 
роботи 

Мандровний 
О.М. 

Лютий 
ЗОШ №2 

Методичні  
рекомендації 

6. Творчі звіти вчителів, які 
атестуються  

Обмін досвідом 
ефективної 
педагогічної 
діяльності 

Товста О.М. До 1 березня  Анкети  
рейтингу 

7. І–ІІ етапи Всеукраїнської 
олімпіади з української мови та 
літератури. 

Конкурс Керівники ЗНЗ 
Товста О.М. 

Жовтень,  
листопад, грудень 

Протокол 

8. І–ІІ етапи XV Міжнародного 
конкурсу знавців української мови 
імені П.Яцика. 

Конкурс Керівники ЗНЗ 
Мандровний 

О.М. 
Товста О.М. 

Листопад Протокол 

9. І – ІІ етапи Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості, 
присвяченого Шевченківських 
дням.  
 

Конкурс Керівники ЗНЗ 
Мандровний 

О.М. 
Товста О.М. 

Листопад, грудень Протокол 



10. V Мовно-літературний конкурс 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка. 

Конкурс Керівники ЗНЗ 
Мандровний 

О.М. 
Товста О.М. 

Листопад, 
грудень 

Протокол 

11 VІ Всеукраїнський конкурс з 
українознавства "Патріот". 

Конкурс Координатор у 
ЗНЗ 

12 лютого 2015  Інформація 

12. Всеукраїнський конкурс з 
українознавства «Соняшник». 

Конкурс Координатор у 
ЗНЗ 

3 березня 2015 р. Інформація 

 


