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ПЛАН РОБОТИ  

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 

«МОВА І ЛІТЕРАТУРА» 

 

на 2021-2022 навчальний рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань 

навчально - методичного центру 

 

 

 

Засідання НМЦ № 1 

Серпень 

 

1. Аналіз роботи НМЦ за 2020-2021 навчальний рік. Затвердження плану роботи 

    на 2021-2022 р 

2. Опрацювання нормативно-правових документів : 

  - Методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу 

  у 2021– 2022 н. р.; 

- Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

- Ведення шкільної документації відповіднодо «Інструкції з ведення             

класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

- Затвердження календарно-тематичного планування  

- Опрацювання листа МОН від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер        

домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 

 

5. Організація індивідуальної та дистанційної роботи з учнями. 

6. Підготовка, організація та проведення першого туру олімпіади з російської мови.  

7. Поради психолога: Як запобігти емоційному вигоранню вчителя під час пандемії   

    COVID-19 

8. Обмін досвідом : про найзручнішу платформу для дистанційної  освіти 

 

 

Засідання НМЦ № 2 

Листопад 

 

1. Підсумки першого туру олімпіади з російської мови. Підготовка до участі  

у ІІ турі. 

2. Затвердження плану проведення предметних тижнів 

3. Про проблеми наступності початкової та старшої. Адаптація п'ятикласників. 

4. Патріотичне виховання на уроках мови і літератури 

5. Позакласна робота з предмету як засіб розвитку пізнавальної мотивації учнів 

6. Огляд нових освітніх порталів з російської мови та літератури.  

7. Підготовка до роботи в НУШ. Підвищення професійної кваліфікації. 

 



 

 

Засідання НМЦ № 3 

Січень 

 

1. Підсумки І семестру. Моніторинг успішності по предмету. 

2. Підведення підсумків та аналіз участі у ІІ турі предметної олімпіади.  

3. Діяльність вчителя щодо формування та вдосконалення мовлення учнів 

4. Використання тестових технологій як шлях до формування компетентного   

    читача. 

5. Інтерактивні форми і методи розвитку читацьких компетентностей учнів. 

6. Роль уроків позакласного читання для формування загальної читацької  

    культури учня. 

7. Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках предметів суспільно-  

    гуманітарного циклу 

8. Тренінг: Як діяти в конфліктній ситуації 

 

 

Засідання НМЦ № 4 

Березень 

 

1. Аналіз ефективності організації роботи з обдарованими учнями, обмін 

    досвідом з даного напрямку. 

2. Підвищення ефективності уроків розвитку мовлення. 

3. Виховання духовності, формування національних цінностей на уроках 

    мови та літератури. 

4. Інформаційні технології в процесі розвитку творчих здібностей 

    учнів, в роботі з обдарованими дітьми. 

5. Моделювання сучасного уроку та його аналіз. 

6. Тренінг: «Стратегія особистісного і професійного вдосконалення» 

  7. Читання книжок проти цифрової залежності 

 

 

Засідання НМЦ № 5 

Травень 

 

1. Підбиття підсумків року. Виконання навчальних програм. моніторинг знань  

    учнів. 

2. Підсумки предметного тижня. 



3. Аналіз банку педагогічних технологій, що використовуються на уроках   

    вчителями російської мови та літератури. 

4. Дослідження:  Впровадження результатів самоосвіти у власну практику 

5. Знахідки, проблеми, перспективи. 

 


