
План роботи МО вчителів англійської мови 

ЗШ Первоцвіт 

на 2021-2022 н.р. 
 

 

 

№ Тематика засідання Дата 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

І. Планування роботи на новий навчальний рік (серпень)   

 
1. Планування роботи 

вчителів  

  

 

Стручок З.З. 

 

 

 
2. Аналіз нових   навчальних 

програм, підручників на 

2021– 2022 н.р.  

  

Члени МО 

 

 

 

 

3. Опрацювання 

інструктивно – методичних 

матеріалів, щодо 

викладання англ. мови в 

1-4 класах. Ключові зміни 

в навчальних програмах. 

  

Члени МО 
 

 

4. Опрацювання нових 

критеріїв формувального 

оцінювання на уроках 

англійської мови. 

 Мельник Х.І. 

Миронюк О.Ю. 
 

 

5. Про виконання плану 

роботи за минулий рік і 

обговорення плану на 

новий навчальний рік. 

  

Члени МО 
 

 

 

 

ІІ. Формування критичного мислення на уроках англійської мови(жовтень) 

1. Організація освітнього 

процесу у 1-х класах. 

Створення сприятливих 

умов для навчання та 

розвитку учнів. 

  

 

Ясінська І.І. 

 

2. Формування навичок 

критичного мислення на 

уроках англійської мови. 

  

Стручок З.З. 
 



3. Підготовка учнів до участі 

в олімпіадах, конкурсах . 

  

Члени МО 
 

4. 

 

Цікаві методи роботи на 

уроках англійської мови. 

  

Салабай О.Я. 
 

 

ІІІ. Формування ключових компетентностей молодших школярів  

(січень) 

1. Навчання читання на 

уроках англійської мови 
 Миронюк О.Ю.  

2. Використання ігор на 

уроках англійської мови у 

першому класі. 

 Ясінська І.І.  

3. Представлення матеріалів, 

напрацьованих відповідно 

до тем по самоосвіті. 

  
Члени МО 

 

4. 

 

 

 

5. 

Підсумки роботи з 

молодими вчителями. 

 
Аналіз навчальних 

досягнень учнів за I 

семестр. 

Погодження календарно-

тематичного планування. 

 Члени МО 

 

 

 
Члени МО 
 

 

 

ІV.     Формування здатності молодшого школяра до спілкування 

іноземною мовою .(березень) 

 

1. Вивчення фонетики на 

уроках англійської мови на 

початковому етапі. 

 Салабай О.Я.  

2. Застосування 

інтерактивних технологій 

як один із способів 

підвищення ефективності 

сучасного уроку 

англійської мови. 

 Мельник Х.І. 

 

 

3. Ознайомлення з новинками 

у вивченні іноземної мови 

в початковій школі. 

 Члени МО 

 

 

 

4. 

Ознайомлення і 

обговорення нових 

підручників,представлених 

видавництвами. 

 

 Члени МО 

 

 

 

 

V. Аналіз результативності роботи МО за рік (травень) 

1. Ознайомлення з наказом 

МОН України про порядок 

закінчення навчального 

 Стручок З.З. 
 

 



року.  

2. Обговорення відкритих 

уроків учителів з метою 

ознайомлення з 

інноваційними 

технологіями на сучасному 

уроці. 

  

 
Члени МО 

 

3. Виконання навчальних 

програм. 
  

Члени МО 

 

5. Підсумки роботи МО у 

2021 – 2022  н.р. 
  

Члени МО 

 

6. 

 

 

 

Планування роботи на 

наступний навчальний рік. 

  

Члени МО 

 

 


