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 Серед чисельної палітри форм методичної роботи потрібно обирати 
такі, що зацікавлять, викличуть інтерес до тієї чи іншої проблеми.   
  
 У посібнику вміщено нетрадиційні форми проведення засідань мето-
дичних об’єднань учителів української мови та літератури, що  допомо-
жуть методистам, керівникам шкільних методичних об’єднань урізномані-
тнити свою роботу. 
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Педагогічний ярмарок 

І. Вітання з початком навчального року. 
 

ІІ. Мотивація обраної форми проведення засідання. 
 
Погодьтеся, що здавна наші предки в кінці літа, коли було зібрано вро-

жай, влаштовували великі ярмарки, на яких можна було випробувати себе 
в ролі майстра чи ремісника. Саме вони ставали місцем зустрічі давніх 
друзів, цікавих людей. На них можна на людей подивитися, послухати ро-
зумних, себе показати, нічого не пропустити. 

Спостерігаючи за тим, як збиралися сьогодні вчителі на традиційні сер-
пневі методичні об’єднання, мимоволі пригадався ярмарок, де «все живе, 
дихає, говорить…». І чим тільки не добиралися: хто автобусом, легкови-
ком, а хто й пішки… З усіх усюд понаїхало: і федорівці, і варварівці, і яру-
нці, і наталівці, і несолонці… А гомін стоїть, такого ніде не почуєш, тіль-
ки на педагогічному ярмарку, де не тільки можна придбати цінні ідеї, а й 
дізнатися новини.  

 Бо ж люди в нас такі талановиті, 
А їх серця і чисті, і відкриті. 
І щоб душею трохи збагатіли, 
Та і самі ще краще все робили, пропоную провести 

нашу зустріч у формі педагогічного ярмарку. 
 
ІІІ. Оголошення плану проведення. 

 
 І.  На справжньому ярмарку - прибутки, а на нашому педагогічному – здо-
бутки. Які ж вони були в 2011-2012 н.р., над чим ми недопрацювали і які 
завдання плануємо вирішувати у новому навчальному році?  
 
(Аналіз методичної роботи з учителями української мови та літератури за 
2011-2012 н.р. і завдання на 2012-2013 н.р.) 

 
ІІ. На що слід звернути увагу під час нашого педагогічного ярмаркування 
у 2012-2013 н.р.? 

 

Засідання районного методичного об’єднання вчителів  
української мови та літератури, проведеного у серпні 2012 року. 
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(Опрацювання методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, Жи-
томирського ОІППО, ознайомлення зі структурою методичної роботи на 
2012-2013 н.р.). 
 
ІІІ.  Ніякий ярмарок не принесе прибутків, якщо не вести облік того, що 
продається, що купується. Так і в нас дуже важливим є правильне оформ-
лення результатів навчальних досягнень у класних журналах. 
 
(Оформлення результатів навчальних досягнень з української мови та лі-
тератури в класних журналах). 
 
 ІV.  Якщо продукція на ярмарку має непривабливий вигляд, вона не буде 
користуватися великим попитом. Які ж вимоги ставляться до виконання 
письмових робіт учнів і перевірки зошитів? 
 
(Вимоги до виконання письмових робіт учнів і перевірки зошитів). 
 
V. Ярмаркування буде також успішним, якщо той, хто щось пропонує, зав-
жди враховує віяння часу, йде в руслі сучасності. А ті, хто працює в освіті, 
й поготів.  Для цього ми періодично проходимо курси підвищення кваліфі-
кації.  
 
(Звіт-інформація про курсову перепідготовку). 
 
VІ. Особливим попитом на будь-якому ярмарку користується все  нове, ще 
не до кінця вивчене.  
 
(Інтерактивні підходи до вивчення курсу української літератури). 
 
VІІ. Потрапляючи на ярмарок, ми намагаємося відрізнити майстра від ре-
місника.  
 
(«Майстер-клас» і «Майстерня» як сучасні технології навчання).  
 
VІІІ. На педагогічному ярмарку не можна обійтися без творчості.  
 
(Розвиток творчих здібностей на учнів на уроках української мови та літе-
ратури). 
 
ІХ. Педагогічний ярмарок не може бути одноманітним, шаблонним.  
 (Сучасні підходи до організації навчання на уроках української мови та 
літератури. 
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Складання букета педагогічного досвіду 

 
 

Засідання районного методичного об’єднання вчителів української  
мови та літератури, проведеного у 2011 році. 

 
І. Притча про букет квітів. 
 Одному учню весь час не давало спокою питання: як у житті людини 
поєднуються призначення зверху і свобода вибору. За відповіддю він відп-
равився до Учителя, і той сказав:  
 
- Коли ти йдеш у поле за букетом, то не впевнений ні у своєму майбутньо-
му маршруті, ні в тому, які саме квіти складуть твій букет. Але ти йдеш від 
квітки до квітки, керуючись лише своїми внутрішніми 
міркуваннями, ти схиляєшся у подяці до 
кожної з них і зриваєш їх, складаючи одну до одної.  
 
Кожна квітка - це твій маленький повсякденний досвід, шлях до ньо-
го - частина твого життя, а букет - це весь твій життєвий досвід. Яким 
йому бути, залежить лише від тебе. 

ІІ. Вітання вчителям. 

  Хочу побажати, щоб ваш життєвий букет був завжди нев’янучим, яск-
равим, свіжим, а кожний робочий день приносив тільки задоволення.  
Сподіваюся, що сьогоднішній букет педагогічного досвіду прикрасить і 
збагатить ваше життя.  

ІІІ. Ознайомлення з планом проведення засідання. 

  Аналіз стану викладання української мови та літератури за 
2010-2011 н.р. і завдання на 2011-2012 н.р. 

  
   
  Ознайомлення з методичними рекомендаціями, підручниками 
і програмами з української мови та літератури, структурою ме-
тодичної роботи на 2011-2012 н.р. 

                                                                                        
   
  Оформлення результатів навчальних досягнень з української 
мови та літератури в класних журналах. 
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 Вимоги до виконання письмових робіт учнів і перевірки зоши-
тів. 
   

 
 Звіт-інформація про курсову перепідготовку. 

 
  
 
   
З досвіду проведення уроків виразного читання. 
   
 

 
 
   Показник результативної діяльності вчителя – робота з обда-
рованими дітьми. 
 

 
   Вчимося жити в інформаційному суспільстві (Використання 
ІКТ та проектної діяльності на уроках української мови та лі-
тератури). 
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Педагогічна кухня 

 
 
 

Засідання районного методичного об’єднання вчителів української  
мови та літератури, проведеного у серпні 2010 року. 

 
І. Мотивація обраної форми проведення засідання. 
 Сьогоднішня зустріч перед початком нового навчального року нагада-
ла мені про кухню, де збираються з родиною не тільки у будень, а й у свя-
то, приймають гостей, вітають зі святами, пригощають. Це особливе міс-
це, що має притягальну силу своєю щедрістю, гостинністю, теплом. 
 Незабаром розпочнеться щоденна копітка робота на нашій педагогіч-
ній кухні, що потребує максимум зусиль, душевних сил, терпіння, любові. 
Тож прийміть вітання з початком чи продовженням формування справж-
нього майстра своєї справи — шеф-кухаря педагогічної кухні, адже, щоб 
ним стати, потрібні: освіта професора університету, організаторські здіб-
ності фінансиста, скромність диякона, кмітливість хамелеона, надія на 
майбутнє оптиміста, хоробрість героя, мудрість змії, лагідність матері, те-
рплячість Йова, Боже благословення та наполегливість диявола (Мішель 
де Монтень).  
ІІ. Вітання вчителів, що відсвяткували ювілейні дати упродовж на-
вчального року. 
 Часто саме на кухні, смакуючи певну страву, ми обмінюємося рецеп-
тами. Усім ювілярам педагогічна кухня пропонує рецепт молодості вчите-
ля. Систематично випивайте: бальзам мудрості, коктейль творчості, каву 
бадьорості, відвар пунктуальності, настій терпеливості, екстракт людянос-
ті, а також вживайте вітаміни: 
А-для активності; 
В-для бадьорості; 
С– для цілеспрямованості; 
Д-для діяльності; 
Є– для єдності з дітьми; 
Р-для порядності. 
А ще не забувайте робити щорічні щеплення від байдужості, сірості, духо-
вного рабства. Будьте вічним донором—віддавайте своє серце дітям і па-
м’ятайте: його повинно вистачити на всіх! Виконуйте все це ретельно і бу-
дете вічно молодими, дорогі вчителі! 
ІІІ. Меню педагогічної кухні. 
1. Аналіз   стану   викладання   української   мови  та  літератури  і  завдан-
ня на 2010-2011 н.р. 
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2. Про підсумки роботи РМО за минулий рік та завдання на наступний.  
                                                                                                                           
3. Формування та розвиток літературно-художніх компетенцій учнів у   
процесі шкільної літературної освіти. 

 
4. Розвиток пізнавальної самостійності на уроках української мови та літе-

ратури. 
 

5. Культурологічний принцип навчання на уроках української мови. 
 
6. Лінгвістичний образ і його місце на уроках української мови. 
 
7. Розвиток ділової активності на уроках української мови та літератури як 

засіб формування успішної конкурентоспроможної особистості. 
 
8. Формування мовної та мовленнєвої компетенції школярів у процесі ви-

вчення складносурядного речення. 
 

9. Вимоги до виконання письмових робіт учнів і перевірки зошитів. 
 

10. Оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень.  
   

11. Звіт-інформація про курсову перепідготовку. 
 
ІV. Обмін рецептами, секретами педагогічної майстерності. 

Рецепт приготування хорошого уроку 
Візьміть найкращі емоції, ретельно відберіть тільки ті, що позбавлені роз-
чарувань, зла. Після цього розділіть їх на п’ять (або шість) уроків, які вам 
доводиться проводити кожного робочого дня. Потім додайте до кожного 
свого уроку: 
 12 порцій мудрості, 
 11—терпіння, 
 10—хоробрості, 
 9—працездатності, 
 8—оптимізму, 
 7—відданості своїй справі, 
 6—вільнодумства, 
  5—доброти, 
 4—відпочинку й турботи про здоров’я, 
 3—гумору, 
 2—такту, 
 1  порцію віри в кожного свого учня.   
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 Для того, щоб додати гостроти та насолоди вашому уроку, додайте 
ложечку гарного настрою, скибку нерозсудливості, за смаком розваги, 
обов’язково додайте гри й рясно посипте все гарним добрим гумором. А 
тепер налийте любов до дітей і збийте все енергійними рухами, не допус-
каючи застою. Поставте ваш витвір на вогонь дитячих сердець. Прикрась-
те його посмішками, родзинками та гілочками радості. Перед подачею уч-
ням урок сервірується спокоєм, самовідданістю та професіоналізмом учи-
теля.  
 Смачного вам, шановні колеги! Апетиту вам до вчительської праці та 
творчості! 


