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ПОЛОЖЕННЯ 
про методичне об'єднання вчителів-предметників 

1. Загальні положення: 
1.1. Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-
виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або 
кількох  близьких за змістом предметів. 
 
1.2. Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої 
освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової  
освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу згідно з рівнями, 
визначеними законодавством. 
2. Структура та функції методичного об'єднання: 

2.1. Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів  навчального закладу за галузями 
знань державного компонента освіти. 
2.2. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше  
учасників. 
2.3. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів. 
2.4. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання  вчителів, яка (який) 
обирається терміном на два роки на загальних  зборах методичного об'єднання з відповідної 
галузі знань із числа  педагогічних працівників навчального закладу із відповідною  фаховою 
освітою, яким за результатами атестації встановлена  
перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу  роботи за фахом не менше 5 років. 
2.5.  Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник  директора НМР, який керує 
відповідний предмет або цикл. 

3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів.  
 Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності: 
3.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх  технологій та систем, перспективного 
педагогічного досвіду,  поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному 
закладі. 
3.2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення  навчально-виховного  
процесу педагогічними кадрами. 
3.3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального  закладу. 
3.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації  
педагогічних кадрів. 
3.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових  питань програми 
Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних  планів. 
3.6.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної  майстерності. 
3.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів,  виконання нормативних вимог 
до навчання та виховання здобувачів освіти. 
3.8. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін,  конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт, турнірів юних науковців  тощо. 
3.9.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого  потенціалу педагогів, 
вивчення і узагальнення їхнього перспективного  педагогічного досвіду та його впровадження, 
залучення кращих із  них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та  науково-
дослідницької роботи. 
4. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів: 

4.1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік. 
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4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний  навчальний рік та 
організовує педагогічні читання на засіданнях  методичного об’єднання. 
4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності  членів методичного об’єднання 
за їх виконання. 
4.4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного  об’єднання (плани роботи, 
протоколи засідань, тексти виступів,  розробки уроків, зразки наочності тощо). 
4.5. Відвідує міські наради голів методичних об’єднань вчителів  відповідної галузі знань. 
4.6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними  працівниками.  
4.7. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання,  складає списки необхідної 
науково-методичної літератури, технічних  засобів навчання; 
4.8. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду,  
освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання. 
4.9. Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок  методичного об’єднання школи. 
4.10. Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального  закладу. 
4.11. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та  впровадження методики, 
технологій навчання і виховання. 
4.12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та  впровадження в практику навчального 
закладу перспективного  педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури,  
новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки. 
4.13. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап  олімпіад з базових дисциплін. 
4.14. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди  
школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін. 
4.15. Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у  Всеукраїнських олімпіадах з 
базових дисциплін та  конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН. 
4.16. Разом з заступником директора з навчально-методичної  роботи готує навчальні матеріали 
для проведення зрізів знань за  річним робочим планом навчального закладу. 
4.17. Разом з заступником директора з освітньої роботи  складає план проведення предметного 
тижня, призначає відповідальних  та слідкує за його виконанням. 

4.18. Звітує про роботу методичного об’єднання на  педагогічній раді школи. 
5. Обов’язки вчителів членів МО 

Кожен вчитель – член МО повинен: 
▪ постійно підвищувати професійний рівень,педагогічну майстерность; 
▪ мати особисту програму професійної самоосвіти; 
▪ брати активну участь в розробці відкритих заходів; 
▪ брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.; 
▪ кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики  
▪ викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи,  
▪ методичні вимоги до категорій; 
▪ володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності. 

6. Права вчителів членів ШМО 
    6.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси,  
семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності. 
    6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в  
навчальному закладі. 
    6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів. 
7. Документація ШМО. 

7.1. Положення про ШМО. 
7.2. Аналіз роботи за  попередній рік. 
7.3. План роботи на рік. 
7.4. Протоколи засідань. 
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7.5. Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад. 
7.6. Інструктивно-методичні документи. 
7.7. План проведення і матеріали предметного тижня. 
7.8. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями. 
7.9. Перспективний план атестації вчителів. 
7.10. Методичну базу доробків учителів МО.  
7.11. Адреси перспективного педагогічного досвіду. 
7.12. Нормативні документи щодо викладання предметів. 
7.13. Склад слухачів школи олімпійського резерву з предметів. 
7.14. Графік вивчення стану викладання предмету в поточному навчальному році. 
7.15. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки). 

8. Керівництво діяльністю МО 
    8.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НР. 
 
У  запропонованому  проекті  креативна  освіта  визначається  як: 

• освіта, спрямована на розвиток загальної креативності учасників педагогічного процесу;  
• освіта  з гнучкою системою форм організації навчально-виховного процесу, відповідно до 

здібностей, нахилів, потреб здобувачів освіти;  
• освіта, зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, що забезпечують 

особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу здобувачів освіти.  

Головна мета проекту:  розробка та апробація моделей  креативної регіональної освіти, 
визначення основних показників творчої компетентності особистості, запровадження інноваційних 
технологій розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти,  удосконалення системи психолого-
педагогічного супроводу особистості  в системі креативної освіти. 
Основні завдання проекту:  

• Розробка теоретичних засад функціонування креативної регіональної освіти.  
• Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу здобувачів освіти.  
• Створення «банку інформації» щодо обдарованих здобувачів освіти регіону.  
• Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним  

тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим  моделям роботи з обдарова-
ними учнями.  

• Підготовка педагогів області до запровадження інноваційних технологій розвитку творчих 
здібностей здобувачів освіти через удосконалення системи курсової підготовки  та  
активізацію  методичної роботи  в  регіоні.  

• Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для 
особистісного та професійного зростання педагогічних працівників   у процесі роботи над 
проектом. 
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Тематика засідань ШМО 

 
№№ Дата Зміст роботи Відповідальні 
1. Серпен

ь 
• Знайомство з методичними рекомендаціями 

щодо викладання предметів художньо-
естетичного циклу, нормативними 
документами щодо організації освітньої 
роботи у 2020-2021 н.р. 

• Обговорення плану роботи ШМО 
• Вивчення нормативно-правових документів 

про освіту 
• Ознайомлення з Державним стандартом 

базової і повної середньої освіти  
• Підготовка до обговорення  науково-мето-

дичної проблеми ШМО на методичній раді 
 

Рогозняк В.Т. 

2.  Жовтен
ь 

• Організація роботи з обдарованими учнями 
• Аналіз  взаємовідвідування уроків та 

виховних заходів 
• Обговорення питань з запровадження ІКТ  на 

уроках художньо-естетичного циклу  
• Затвердження плану проведення тижня 

педагогічної майстерності  
 

Рогозняк В.Т. 
Маковійчук І.М. 
Скидан Р.Ю. 
Заєць І.М. 
Рубан Т.М. 

3. Січень • Аналіз успішності здобувачів освіти. 
Результати освітньої роботи у І семестрі. 

• Вивчення  теоретичних положення стратегії 
розвитку креативної особистості: 
• поняття «креативна особистість»; 
• поняття життєвої і освітньої ком-
петентності школяра; 
• теорія психологічного супроводу розвитку 
особистості; 
• теоретичні основи методик і технологій 
продуктивного навчання; 
• методики впровадження інформаційних 
технологій навчання 

Рогозняк В.Т. 
Маковійчук І.М. 
Скидан Р.Ю. 
Заєць І.М. 
Рубан Т.М. 

4. Бере 
зень 

• Участь членів ШМО у методичній роботі 
школи  

• Аналіз відкритих уроків та виховних заходів 
• Огляд кабінетів членів ШМО   

Рогозняк В.Т. 
Маковійчук І.М. 
Скидан Р.Ю. 
Заєць І.М. 
Рубан Т.М. 

5. Травен
ь 

• Обговорення проекту плану роботи на 
наступний рік; 

• аналіз роботи за минулий рік. 
• Здача оформленого звіту про роботу ШМО 

Рогозняк В.Т. 
Маковійчук І.М. 
Скидан Р.Ю. 
Заєць І.М. Рубан Т.М. 

 
 
Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів  
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▪ Вивчення, вдосконалення та впровадження ППД. 
▪ Ознайомлення з новою методичною, педагогічною, психологічною, 

довідниковою літературою.  
▪ Огляди «Радимо прочитати». 
▪ Проведення круглих столів, конференцій, педагогічних читань. 
▪ Поповнення сайту школи розробками уроків, методичними матеріалами,  

файлами мультимедіа  
№№ Дата Зміст роботи Відповідальні 

1. Січень Поповнення сайту школи розробками 
уроків, методичними матеріалами. 

Рогозняк В.Т. 

2. На 
протя
зі  
року 

Ознайомлення з новою методичною, 
педагогічною, психологічною, довідниковою 
літературою 
(згідно планам самоосвіти) 

Всі члени ШМО 

3. На 
протя
зі  
року 

Ознайомлення з проблемами 
запровадження ІКТ у навчанні та вихованні 
(з досвіду роботи вчителів України та міста)  

Всі члени ШМО 

4.  На 
протя
зі року 

Робота над курсовим завданням Всі члени ШМО 

 
Графік відкритих уроків 

 
№ П.І.Б. Зміст роботи класДа

та 
Відмітка 

про  
виконання 

1. Рогозняк В.Т. Повага до інших  людей. 
Толерантність. Уміння працювати 
разом.  

7  

2. Скидан Р.Ю. Краса музики як вид мистецтва 5  
3. Маковійчук І.М. Волейбол  10  
4. Заєць І.М. Оздоблення виробу з 

тонколистого металу 
7  

 
Організація позакласної роботи 

 
№ П.І.Б. Зміст роботи Дата Відмітка 

про  
виконання 

1. Рогозняк В.Т. Тиждень етики Листопад   
2. Скидан Р.Ю. Тиждень мистецтва Жовтень  
3. Маковійчук І.М. Тиждень Олімпійський  вересень   
4.  Заєць І.М.  Тиждень трудового навчання березень  
 

Заходи щодо зміцнення навчально-методичної бази 
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▪ Поповнення власної картотеки  дидактичного матеріалу по класах 
▪ Створення тематичної та дидактичної картотеки комплектів окремих 

уроків 
▪ Поповнення скарбнички «Учитель — класному керівнику» (матеріали для 

позакласних заходів) 
▪ Створення та поповнення відео-, аудіо-, файлотеки 
▪ Розробка диференційованих завдань за темами програми    
▪ Виготовлення роздавального матеріалу і для контролю знань 
▪ Систематизація завдань з олімпіад, конкурсів, турнірів 
▪ Поповнення розділу «Наукова організація праці учня» 
▪ Поповнення папки «Нормативно-правові документи, що регламентують ро-

боту вчителя та навчально-методичне забезпечення викладання предмета» 
▪ План проведення позаурочних заходів на базі кабінетів.  
▪ Графіки роботи кабінетів 
▪ Оформлення паспортів кабінетів відповідно до сучасних вимог. 

 
Алгоритм роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною 
проблемою 
1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи: 

• ознайомлення з літературою; 
• ознайомлення з нормативним ми документами; 
• вивчення наявного прогресивного педагогічного досвіду з проблеми 
дослідження. 

2. Детальне ознайомлення з проблемою засобами літературних джерел: 
• складання картотеки літературних джерел; 
• виписки з літературних джерел. 

3. Остаточне формулювання теми і розробка попереднього варіанту плану 
роботи над реалізацією індивідуальної науково-методичної проблеми: 

• обґрунтування вибору теми; 
• актуальність і новизна; 
• формулювання мети та завдань дослідження; 
• відбір адекватних методів та засобів дослідження; 
• остаточна розробка плану роботи з конкретизацією термінів виконання. 

4. Формулювання гіпотези дослідження, відбір та розробка моделей, 
інноваційних технологій педагогічної діяльності. 
5. Упровадження   інновацій у власну педагогічну практику. 
6. Аналіз та оцінювання результатів роботи над індивідуальною науково-
методичною проблемою, чи підтвердилась гіпотеза, висунута на початку 
дослідження? Формулювання висновків та пропозицій. 
7. Оформлення роботи (видання брошури, методична папка з описом власного 
досвіду, стаття в друкованих педагогічних виданнях тощо), звіт перед колегами 
про здобуті результати. 
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Алгоритм роботи ШМО на навчальний рік 
Вересень 
1. Діагностика професійної, методичної підготовки, професійних потреб учите  
2. Вивчення нормативно-правової бази, методичних рекомендацій щодо викладання 

предметів у навчальному році.          
3. Планування роботи, розгляд і затвердження річного плану роботи на методичній раді 

закладу.         
4. Затвердження науково-методичної проблеми ШМО на методичній раді.           
 5. Організація роботи з молодими вчителями. 
6. Складання графіка відкритих уроків учителів, позаурочних заходів з предмета.  
7. Складання графіка атестації на навчальний рік, курсової підготовки вчителів, звітів про її 

результативність.            
8. Затвердження індивідуальних тем самоосвіти вчителів.    
9. Корекція календарних планів учителів, проведення співбесід щодо знання вимог програм, 

календарного планування, затвердження планів.          
10. Складання технологічних карт вивчення предметів, здача їх заступнику директора з НВР. 
11. Проведення вхідного діагностичного контролю знань здобувачів освіти (ВДК).                                             
12. Обробка і аналіз результатів ВДК, складання програм повторення навчального матеріалу 

вчителями.                     
13. Організація творчо-пошукової, науково-дослідницької роботи здобувачів освіти. 

Складання графіка запланованої участі здобувачів освіти закладу в інтелектуальних 
змаганнях на навчальний рік. 

14. Проведення організаційного засідання ШМО, вивчення нормативних документів, 
методичних рекомендацій, розподіл обов'язків, визначення конкретних завдань і доручень 
членам методичного об'єднання, затвердження річного плану робот  

15. Складання графіка роботи і програм «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до 
МАН», предметної секції наукового товариства.            

16. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН».   
17. Складання паспортів забезпечення навчально-виховного процесу в кабінетах.   Жовтень 
1. Підготовка здобувачів освіти до І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади. 
2. Проведення атестації навчальних кабінетів.              
3. Перевірка ведення класних журналів, журналу факультативних занять. 
4. Підготовка і проведення методичної наради спільно з учителями початкової школи з 

питання наступності в навчанні між початковою і основною школами. 
5. Відвідування уроків молодих учителів, уроків у новостворених класах (5-х, 10-х). 
6. Участь у засіданнях методичної ради школи, творчої групи. 
7. Проведення І етапу Всеукраїнської предметної олімпіади, визначення переможців і 

учасників II етапу. 
8. Проведення предметного тижня.                     
9. Контроль за відвідуванням учителями міських постійно діючих семінарів. 
10. Забезпечення участі вчителів школи у міському етапі професійного конкурсу «Учитель 

року». 
11. Контроль за участю вчителів ШМО у підготовці і проведенні педагогічної ради школи. 
12. Засідання ШМО.            
13. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН». 
Листопад 
1. Підготовка здобувачів освіти до II етапу Всеукраїнської предметної олімпіади.                  
2. Перевірка стану проведення факультативів, спецкурсів, додаткових занять. 
3. Контроль за участю здобувачів освіти у II етапі Всеукраїнської предметної олімпіади. 
4. Вивчення рівня педагогічної майстерності вчителів з метою 
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атестації: відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіди щодо оформлення досвіду 
роботи. 

5. Контроль за роботою вчителів у міському методичному об'єднанні та інших методичних 
структурах. 

6. Підбиття підсумків II етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. 
7. Підготовка здобувачів освіти до участі в міських предметних олімпіадах, та III етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіад. 
8. Участь учителів методичного об'єднання в роботі психолого-педагогічного семінару. 
9. Взаємоперевірка ведення здобувачів освітиських зошитів. 
10. Підготовка текстів для підсумкових контрольних робіт за І семестр.                  
Грудень 
1. Завдання членам ШМО до міських січневих методичних об'єднань. 
2. Підготовка і участь у роботі психолого-педагогічного семінару. 
3. Відвідування уроків учителів, що атестуються. 
4. Проведення підсумкових контрольних робіт за І семестр. 
5. Перевірка виконання графіка контрольних,   лабораторних, практичних робіт, тематичного 

оцінювання, виконання навчальних програм.           
6. Перевірка ведення поурочних планів учителями методичного об'єднання.            
7. Тематична перевірка «Педагогічна підтримка здобувачів освіти з початковим рівнем 

навчальних досягнень». 
8. Аналіз результатів підсумкових семестрових контрольних робіт, розробка рекомендацій 

щодо подолання виявлених недоліків.                 
9. Засідання предметної методичної комісії (об'єднання).    
10. Підготовка здобувачів освіти школи до конкурсів-захистів творчо-пошукових і науково-

дослідницьких робіт. 
11. Відкрите засідання предметної секції шкільного наукового товариства. Шкільний 

конкурс-захист здобувачів освітиських творчих робіт. 
12. Аналіз виконання плану роботи ШМО за І семестр, здача інформації в методичний кабінет. 
Січень 
1. Участь учителів у роботі міського предметного методичного об'єднання.          
2. Підготовка і участь у міській методичній виставці. 
3. Проведення співбесід із самоосвіти, результати роботи вчителів над індивідуальними 

методичними та фаховими темами, їх роботи над обласною науково-методичною проблем 
4. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій.    
5. Інструктаж з календарного планування на II семестр.    
6. Співбесіди з календарного планування, організації повторення навчального матеріалу. За-

хист і затвердження календарних планів.                 
7. Тематичний контроль відповідно до річного плану школи. 
8. Аналіз успішності здобувачів освіти за І семестр, складання корекційних програм для 

здобувачів освіти, що встигають на початковому рівні.         
9. Складання графіка консультацій і визначення завдань екстернам. 
10.  Міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт з предмета.        
11. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубу «Шлях до МАН». 
Лютий 
1. Перевірка роботи шкільних гуртків, факультативів, спецкурсів з математики.  
2. Підготовка відгуків про роботу вчителів, які атестуються. 
3. Експертиза досвіду роботи вчителів, які атестуються на присвоєння (підтвердження) 

педагогічних звань і встановлення (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії.            
4. Творчі звіти вчителів, які атестуються.                 
5. Обговорення та підготовка до друку матеріалів учителів методичного об'єднання. 
6. Проведення і відвідування відкритих уроків учителів у школі і місті. 
7. Участь у роботі науково-методичної ради школи. 
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8. Контроль за відвідуванням учителями методичного об'єднання міських постійно діючих 
методичних семінарів, інших структур. 

9. Засідання предметної методичної комісії (об'єднання). 
10. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубів «Шлях до МАН», «Абітурієнт-

клас». 
Березень 
1. Презентація досвіду роботи вчителів ШМО, які атестуються.   
2. Вивчення результативності відвідування вчителями районних методичних семінарів, 

«Школи становлення педагогічної майстерності» тощо. 
3. Корекція календарних планів (за необхідністю). 
4. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються. 
5. Представлення досвідів роботи вчителів, які атестуються в міську експертну комісію.           
6. Проведення і відвідування відкритих уроків у школі, районі. 
7. Участь учителів методичного об'єднання в підготовці і роботі міського методичного об'єд-

нання. 
8. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубів «Шлях до МАН», «Абітурієнт-

клас». 
Квітень 
1. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій, наказів, листів МОН України, наказу по 

закладу щодо організованого закінчення навчального року та  підготовки і проведенню 
державної підсумкової атестації здобувачів освіти випускних класів.        

2. Участь у засіданні шкільної атестаційної комісії. 
3. Перевірка виконання навчальних планів і програм. 
4. Перевірка роботи вчителів щодо узагальнення, повторення і систематизації навчального 

матеріалу та підготовки здобувачів освіти до складання ДПА.         
5. Проведення занять «Школи олімпійського резерву», клубів «Шлях до МАН», «Абітурієнт-

клас». 
6. Перевірка наявності в навчальних кабінетах розділу щодо підготовки здобувачів освіти до 

державної підсумкової атестації: 
• наявність куточків «Готуємось до державної підсумкової атестації»; 
• естетичність оформлення; 
• наявність зразків завдань; 
• поради учням щодо підготовки до ДПА; 
• наявність графіка консультацій; 
• рекомендована література; 
• методичні матеріали.        
6. Проведення засідання методичної предметної комісії (об'єднання). 
7. Підготовка і проведення Тижня науки. 
8. Підготовка зведеного аналізу участі здобувачів освіти закладу в предметних олімпіадах та 

конкурсах різних рівнів).            
9. Підготовка текстів для підсумкових семестрових і річних контрольних робіт.       
10. Обговорення та підготовка до друку методичних матеріалів учителів методичного 

об'єднання. 
11. Проведення занять «Школи олімпійського резерву» 
Травень 
1. Проведення підсумкових контрольних робіт за текстами адміністрації.           
2. Аналіз результатів контрольних робіт, визначення перспектив роботи щодо підвищення 

якості освіти. 
3. Звіт молодих учителів і їх наставників про роботу. 
4. Проведення анкетування вчителів щодо оволодіння питаннями проблемної теми області. 
5. Відвідування уроків учителів з метою перевірки організації повторення і систематизації 

знань. 
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6. Проведення інформаційної години, заходів, присвячених всесвітньому Дню науки. 
7. Складання графіка навчальних екскурсій і навчальної практики з предмета, визначення 

змісту екскурсій і практики.          
8. Розробка проекту плану роботи шкільної предметної методичної комісії (об'єднання) на 

наступний навчальний рік.       
9. Перевірка проведення консультацій до ДПА. 
10. Підготовка належної документації до ДПА. 
11. Підготовка посібників, паперу для проведення ДПА. 
12. Підготовка і проведення творчого звіту роботи шкільної методичної предметної комісії 

(об'єднання).                      
Червень 
1. Аналіз успішності здобувачів освіти з предмета за II семестр і за рік. 
2. Організація і проведення ДПА з предмета.                
3. Аналіз результатів державної підсумкової атестації в порівнянні з результатами успішності 

за рік.                       
4. Завдання членам методичного об'єднання стосовно серпневих педагогічних конференцій, 

підготовки районної методичної виставки. 
5. Організація та проведення екскурсій і навчальної практики з предмета.        
6. Здача оформленого звіту про роботу ШМО   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


