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Основні завдання МО на 2020 /2021 н.р. 

1. Здійснювати освітній процес згідно нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України. 

2. Удосконалювати якість своєї роботи та спрямовувати її на практичне 

оволодіння учнями іноземних мов. 

3. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи 

навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, самоосвіту та 

надавати необхідну методичну допомогу молодому спеціалісту. 

4. Систематично вивчати та оволодівати сучасними методами 

інноваційних технологій. 

5. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, 

практичні навички. 

6. Створювати умови для реалізації творчого потенціалу учнів, сприяти 

участі творчо обдарованих школярів у творчих конкурсах, олімпіадах, 

проектах.



 
 



 
 

Аналіз роботи за минулий навчальний рік, визначення основних 

напрямків роботи  на поточний навчальний рік 

    Методична робота в ММО – це цілісна , заснована на досягненнях науки , 

передового педагогічного досвіду та конкретному аналізі навчально-

виховного процесу, система взаємозв’язаних мір , дій та заходів. Вона 

спрямована на всебічне підвищення кваліфікації професійної майстерності 

кожного вчителя та реалізації їх творчих задумів, на вдосконалення 

навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, 

виховання і розвиток конкретних учнів. 

    У 2020/2021 н. р. міжшкільне методичне об’єднання вчителів іноземної 

мови працюватиме над науково-методичною проблемою «Упровадження 

інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес з метою 

активізації діяльності, розвитку особистості, підвищення якості знань». 

     ММО складається із 10 чоловік: 4 вчителів англійської мови , 6 вчителів 

французькоїї мови.   

      Всі вчителі беруть участь у житті шкіл , вони – члени журі олімпіад з 

англійської та французької мов.  

      З метою підвищення кваліфікації вчителі нашого ММО завжди 

приймають участь у різних семінарах та вебінарах для вчителів іноземної 

мови , проходять курси по підвищенню свого фахового рівня.   

     У кожному  освітньому закладі  Чудейської ОТГ є  кабінети іноземної 

мови , проатестовані у вересні 2020 р.  

      На даний час в нашому колективі вчителів іноземної мови є молодий 

спеціаліст-студент – Стойка М.В. ,за яким закріплено вчителя-наставника 

вищої категорії Мотреску Р.А. . Організовано взаємовідвідування уроків з 

метою вивчення викладання методики викладання предмета. Проводяться 

постійні консультації стосовно складання календарно-тематичного 



 
 

планування та плану-конспекту уроку, обмін методичною та фаховою 

літературою.                                       

       У своїй роботі вчителі нашого ММО користуються навчальними 

програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками , 

рекомендованими МОН України.  

        Для того , щоб навчання іноземних мов було ефективним і відповідало 

сучасним вимогам вчителі намагаються створювати умови для реалізації 

творчого потенціалу учнів, сприяють участі творчо обдарованих дітей в 

конкурсах, олімпіадах, проектах.  

       Щороку учні беруть участь у олімпіадах з іноземної мови. Їх досягненя :  

№  

з/п 

Прізвище та ім’я  Клас Місце Тур Мова Вчитель 

1 Гашпан Едгар  10 ІІІ ІІІ Англійська Чокан О.К. 

2 Романюк Анна 9 ІІ ІІІ Французька Мотреску Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

І засідання  (серпень, 2020) 

1. Підсумки роботи МО за минулий рік та 

затвердження плану роботи на 2020/ 2021 н.р. 

Микайлу М.Г. 

2. Опрацювання пакету нових нормативних 

документів та виконання   державних цільових 

завдань .  

Чокан О.К. 

Мотреску Р.А. 

3. Особливості організації навчально-виховного 

процесу з іноземних мов в основній та старшій 

школі у 2020/2021 н. р. 

Чокан О.К. 

Мотреску Р.А. 

4. Про зміни до навчальних програм для 1-4 класів 

ЗЗСО з іноземної мови 

Мотреску Р.А. 

5. Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з англійської та французької 

мов. 

Вчителі МО 

6. Розвиток творчих обдарувань учнів . Залучення 

учнів до участі у Всеукраїнських та обласних 

конкурсах знавців іноземних мов «Гринвіч» , 

«Орлятко» , «Flex» . 

Вчителі МО 

7. Закріпити вчителя – наставника для допомоги 

молодому спеціалісту -   Стойка М.К., вчителю 

англійської мови. 

Вчителі МО 

  

 

 

 

                           

 



 
 

 

                              ІІ засідання  (листопад , 2020) 

1. Підсумки проведення І етапу олімпіад, підготовка 

та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з іноземної мови. 

Микайлу М.Г 

2. Обмін досвідом . Надання методичної 

консультативної допомоги малодосвідченим 

вчителям у процесі викладання іноземної мови .  

Вчителі  ММО 

Мотреску Ж.М., 

вч. англійської 

мови 

Чудейського 

НВК 

 

3. Залучити Стойку М.В., молодого спеціаліста з 

англійської мови до відвідування уроків вчителя – 

наставника та інших вчителів кафедри іноземної 

мови з метою вивчення методики викладання 

предмета.  

 Микайлу М.Г. 

4. Участь вчителів ММО у вебінарах-практикумах  Вчителі МО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ІІІ засідання ( січень, 2021) 

1. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад з іноземної мови . 

Вчителі МО 

 

2. Складання та обговорення плану проведення тижня 

іноземних мов . 

Вчителі МО 

 

3. Педагогічні знахідки вчителів . Робота з 

обдарованими дітьми . 

Вчителі МО 

 

4. Особливості підготовки учнів до ЗНО з іноземних 

мови .  

Чокан О.К. 

5. Способи мотивації учнів при вивченні граматики   

французької мови. 

Місікевіч Д.І. 

6. Обмін думками. Новинки методичної літератури. Вчителі МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ІV засідання (квітень, 2021) 

1. Огляд інструктивних документів з організаційного 

закінчення навчального року та проведення ДПА. 

Микайлу М.Г. 

2. Ознайомлення з орієнтовними вимогами до змісту 

атестаційних завдань . 

Вчителі МО 

3. Поновлення куточка «Готуємось до ДПА». Вчителі МО 

4. Самоаналіз роботи за рік вчителя Стойка М.В. та 

рекомендації вчителя – наставника та колег по 

кафедрі. 

 Стойка М.В. 

5. Ярмарок педагогічних ідей . Обговорення проекту 

плану роботи ММО на 2020 /2021 н. р. 

Вчителі МО 

 


