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Методичні рекомендації містить добірку матеріалів для організації 

методичної роботи, районних методичних об’єднань, призначений для 

керівників районних методичних об’єднань, методистів, педагогічних 

працівників закладів освіти. 
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Бакуменко Т.І., вчитель української мови та літератури,  
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Матеріали обговорено та схвалено методичною радою МЦ УО 

Новобаварського району Харківської міської ради від 04.09.2018 року 

(протокол №1), рекомендовано для використання у ЗЗСО, ЗДО, ЗПТО, ЗПО 

Новобаварського району. 

 



Методична робота 

Робота районних методичних об’єднань 

 

Суттєве реформування системи освіти, що активно розпочалося після 

прийняття нового Закону України “Про освіту”, відчутне в усіх напрямах 

педагогічної діяльності. 

Наразі відбуваються зміни і в системі методичної роботи. Однак цілком 

очевидно, що методичний супровід учителя в його самовдосконаленні та 

зростанні професійної майстерності необхідний на будь-якому етапі 

педагогічної діяльності й для молодого фахівця, і для досвідченого. 

Методична робота – спеціально організована діяльність педагогічного 

колективу, що створює умови для підвищення професійного і 

загальнокультурного рівнів та педагогічної майстерності. Що задовольняє 

потреби сучасності, а саме ст.54 п.2 та ст. 59 п.1 Закону України «Про освіту». 

Участь у методичній роботі професійний обов’язок кожного педагога.  

Існують різні форми роботи з педагогами: 

 



Однією із форм є робота методичних об’єднань. Методичні об’єднання 

можуть бути районні РМО або шкільні (ШМО). 

Мета МО - вдосконалення професійної компетентності педагогів і 

створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного 

процесу засобами методичної роботи.  

Завдання МО: 

 Забезпечення професійного культурного і творчого зростання педагогів. 

 Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та 

систем, поліпшення методичної роботи з предмету. 

 Виявлення, узагальнення педагогічного досвіду, його пропаганда та 

впровадження у практику роботи вчителів. 

 Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу педагогів, залучення кращих із них до конкурсів професійної 

майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи. 

 Вивчення та аналіз стану викладання предмету. 

 Організація наукового товариства учнів підготовка та проведення 

олімпіад з базових дисциплін; конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо. 

 Створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї 

роботи. 

Діяльність РМО здійснюється згідно із чинним законодавством України та 

керується Положенням, розглянутим на засіданні методичної ради та  

затвердженим наказом керівника установи. 

Для успішної діяльності РМО наведемо приклад Положення та основних 

документів. 

 

 

 



Додаток 1 

Положення 

про районне методичне об’єднання 

 учителів - предметників 

 

І. Загальні положення 

1.1. Методичне об’єднання вчителів-предметників району (далі РМО) є 

структурним підрозділом методичного центру району. 

1.2. РМО включає в себе всіх учителів району, які викладають даний 

предмет. 

1.3. Керівництво роботою РМО здійснює керівник, який обирається 

членами РМО терміном на 2 роки і затверджується наказом по УО, а за його 

відсутності – секретар РМО. 

1.4. Загальний контроль за роботою РМО здійснює методист МЦ, який 

здійснює організаційно-методичний супровід предмету або циклу предметів. 

1.5 Плани роботи РМО розглядаються на методичній раді МЦ УО, 

погоджуються завідувачем методичного центру УО. 

1.6. Засідання РМО проводяться 4-5 разів упродовж навчального року 

(орієнтовно один раз на квартал). 

1.7. Діяльність РМО здійснюється згідно із чинним законодавством 

України та із цим положенням. 

ІІ. Мета і завдання районного методичного об’єднання 

Мета РМО: вдосконалення професійної компетентності педагогів і 

створення умов для активізації творчого потенціалу учасників педагогічного 

процесу засобами методичної роботи.  

Завдання: 

2.1. Забезпечення професійного культурного і творчого зростання 

педагогів. 

2.2. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій 

та систем, поліпшення методичної роботи з предмету. 



2.3. Виявлення, узагальнення педагогічного досвіду, його пропаганда та 

впровадження у практику роботи вчителів району. 

2.4. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу педагогів, залучення кращих із них до конкурсів професійної 

майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи. 

2.5. Вивчення та аналіз стану викладання предмету. 

2.6. Організація наукового товариства учнів у закладах освіти; 

підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін; конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо. 

2.7.Створення атмосфери відповідальності за кінцевий результат своєї 

роботи. 

ІІІ. Методичне об’єднання веде роботу із: 

- впровадженням нових освітніх програм у діяльність педагогів закладів 

освіти району; 

- обговоренням, рецензуванням, опануванням матеріалів, підготовлених 

членами РМО; 

- аналізом результативності впровадження інноваційної діяльності 

членами РМО; 

- організацією та керівництвом дослідницької роботи учнів; 

- поданням пропозицій з поліпшення методичної роботи в районі; 

- проведенням олімпіад, турнірів, конкурсів; 

- розробкою методичного інструментарію для виявлення результатів 

впровадження інновацій окремими учителями, діяльності РМО.  

Про свою роботу методичні об’єднання звітують на засіданні методичної 

ради методичного центру УО. 

IV. Методичне об’єднання має право: 

- подавати пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу в районі; 

- звертатись за консультаціями з проблем навчання та навчальної 

діяльності учнів до методистів МЦ, КВНЗ «ХАНО»; 



- ставити питання перед керівництвом про заохочення своїх членів за 

успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності; 

- готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів; 

- рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за 

межами району. 

VI. Функціональні обов’язки керівника методичного об’єднання: 

- разом із методистом МЦ, який здійснює організаційно-методичний 

супровід даного предмета, складає план роботи на рік; 

- призначає відповідальних за виконанням окремих завдань; 

- надає практичну допомогу вчителям у підготовці доповідей, рефератів, 

методичних розробок; 

- допомагає організувати роботу щодо опанування методикою викладання 

предмета учителями; 

- систематично вивчає нові програми, підручники з предмету; 

- бере участь у моніторинговій діяльності предмету у закладах освіти 

району,  

- входить до складу журі і оргкомітетів конкурсів, олімпіад, турнірів; 

- бере участь у підготовці членів РМО до атестації. 

- VІI. Перелік документації районного методичного об’єднання: 

6.1. Наказ про організацію роботи РМО. 

6.2. Положення про методичне об'єднання, затверджене методичною радою 

школи.  

6.3. Функціональні обов’язки членів РМО. 

6.4. План роботи РМО на навчальний рік із зазначенням методичної теми 

(зв’язок із методичною темою району), пріоритетних напрямків й завдань. 

6.5. Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад РМО. 

6.6. Перспективний план атестації вчителів.  

6.7. План роботи з молодими і новими вчителями.  

6.8. Книга протоколів засідань РМО.  

6.9. Книга реєстрації протоколів РМО. 



Додаток 2 

Витяг із  Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти 

Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 року 

 

ВИМОГИ 

до оформлення документів, що виготовляються за допомогою 

комп'ютерної техніки 

1. Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура 

Times New Roman, шрифт - розміром 12 - 14 друкарських пунктів. 

Дозволяється використовувати шрифт розміром 8 - 12 друкарських пунктів 

для друкування реквізиту "Прізвище виконавця і номер його телефону", 

виносок, пояснювальних написів до окремих елементів тексту документа або 

його реквізитів тощо. 

Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний 

шрифт (прямий або курсив). 

2. Текст документів на папері формату А4 (210 x 297 міліметрів) 

рекомендовано друкувати через 1 - 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 

(210 x 148 міліметрів) - через 1 міжрядковий інтервал. 

Документи повинні мати такі поля (міліметрів): 

 30 - ліве; 

 10 - праве; 

 20 - верхнє та нижнє. 

 

Додаток 3 

- Перелік документації районного методичного об’єднання: 

1. Наказ про призначення керівників РМО. 

2. Положення про методичне об'єднання, затверджене методичною радою 

школи.  

 



3. Функціональні обов’язки членів РМО. 

Керівник:  

Секретар:  

Члени:  

 

 

 

 

 

4. План роботи РМО на навчальний рік із зазначенням методичної теми 

(зв’язок із методичною темою району), пріоритетних напрямків й 

завдань. 

План роботи РМО______ 

Методична тема району: 

Методична тема РМО: 

Мета: 

Завдання: 

№ 

з/п 
Питання Відповідальний 

Засідання 1 (серпень) 

1.  Про аналіз роботи за минулий навчальний рік. 

Керівник 

методичного 

об’єднання 

2.  

Про розподіл обов’язків між членами РМО.  

Про завдання РМО на 2018/2019 навчальний рік. 

 

Керівник 

методичного 

об’єднання 

3.  
Про ведення шкільної документації. 

 

Керівник 

методичного 

об’єднання 

4.  

Про опрацювання інструктовано-методичних рекомендацій щодо 

вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних 

предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 

навчальному році. 

 

Керівник 

методичного 

об’єднання 



№ 

з/п 
Питання Відповідальний 

5.  

Про ключові акценти, напрямки та рекомендації  щодо вивчення в 

закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та 

організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році. 

 

Керівник 

методичного 

об’єднання 

6.  
Про основні принципи при плануванні та підготовці уроків. 

 

Керівник 

методичного 

об’єднання 

7.  
Про «Перший урок у 2018/2019 навчальному році» 

 

Члени РМО 

8.  
Про надання рекомендацій щодо написання статей у фахових 

виданнях. 

Члени РМО 

9.  Про проведення конкурсу «Учитель року - 2019» 

Члени РМО 

10.  

Про проведення районних етапів Всеукраїнських учнівських 

турнірів, олімпіад, МАНу..  

 

Керівник 

методичного 

об’єднання 

Засідання 2 (жовтень) 

1.  Про підсумки шкільних олімпіад. Аналіз типових помилок.  

2.  Підготовка до районних олімпіад, турнірів, МАН.  

3.  
Про атестацію педагогічних працівників методичного 

об’єднання. 
 

4.  Планування уроків. Нові освітні технології.   

5.  
Про участь у всеукраїнському професійному конкурсі  «Учитель 

року-2019». 
 

6.  Нова Інструкція з діловодства.  

7.  ЗНО-2019, його особливості.  

8.  

Заповнення сторінок класного журналу. 

Оцінювання навчальних досягнень. 
 

Засідання 3 (січень) 

1.  Про нову методичну тему методичного центру УО.  

2.  
Про проведені семінари членами РМО, які атестуються у 

2018/2019 навчальному році. 
 

3.  
Про підсумки районного етапу Всеукраїнських учнівський 

олімпіад. 
 



№ 

з/п 
Питання Відповідальний 

4.  
Про організаційно-методичний супровід проведення обласного 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
 

5.  
Про підсумки проведення міських етапів Всеукраїнських турнірів 

у І семестрі. 
 

6.  Про підсумки міського конкурсу «Учитель року - 2019»  

7.    

8.  Інше  

Засідання 4 (березень-квітень) 

1.  Про особливості проведення ДПА т а ЗНО.  

2.  
Про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад. 
 

3.  Про підсумки атестації членів РМО.  

4.  
Про анкетування педагогічних працівників щодо виявлення 

методичних потреб членів РМО. 
 

 

5. Банк даних вчителів: кількісний і якісний склад РМО. 

№ 
з/
п 

ПІБ 

вчителя 

Р
ік

 н
а
р

о
д
ж

ен
н

я
 

Освіта 

(заклад, 

рік) 

Предмет, 

класи 
Категорія 

Курсова 

перепідг

отовки  

Рік 

атестації 

1.         

 

6. Перспективний план атестації вчителів.  

№ 

з/п 

ПІБ 

вчите

ля 

Предмет Посада 

Освіта 

(заклад, 

рік) 

Рік 

атестації 
Категорія 2015 2016 2017 2018 2019 

1.          +   

2.            + 

 

7. План роботи з молодими і новими вчителями.  

8. Книга протоколів засідань РМО. 

Витяг із  Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти 



Наказ МОН № 676 від 25.06.2018 року 

2. Протокол - документ, у якому фіксується перебіг ведення засідань, 

ухвалення рішень дорадчими та колегіальними органами, комісіями тощо. 

Протоколи засідань педагогічних рад, інших дорадчих та колегіальних 

органів складаються в стислій формі. У протоколі, складеному в стислій 

формі, фіксуються лише прийняті рішення без деталізації перебігу 

обговорення питання. 

У разі потреби за рішенням загальних зборів (конференції) колективу 

протоколи загальних зборів (конференції) колективу можуть складатися у 

повній формі. 

Нумерація протоколів засідань педагогічної ради ведеться в межах 

навчального року, протоколів виборних органів - у межах їх повноважень. 

Нумерація протоколів ведеться окремо за кожною групою протоколів 

засідань відповідного колегіального органу. 

3. Датою протоколу є дата проведення засідання. 

Заголовок до тексту протоколу має відображати вид засідання (нарада, 

збори, конференція тощо) або колегіальної діяльності (комісія, рада, збори, 

робоча група тощо) і включати назву виду документа. 

Текст протоколу складається зі вступної та основної частин. 

У вступній частині протоколу зазначаються прізвища та ініціали голови 

або головуючого на засіданні, зборах тощо, секретаря, запрошених, а також 

присутніх осіб. 

У разі потреби за рішенням відповідного органу у списку присутніх 

зазначаються посади запрошених осіб та найменування установ. Якщо 

кількість присутніх перевищує 15 осіб, зазначається їх загальна кількість з 

посиланням на список, що додається до протоколу. 

4. Вступна частина містить порядок денний: перелік розглянутих на 

засіданні питань. Порядок денний подається наприкінці вступної частини. 

Слова "Порядок денний" друкуються від межі лівого поля, після них 

ставиться двокрапка. Кожне питання нумерується арабськими цифрами і 

друкується з абзацу. Формування питань у порядку денному починається з 

прийменника "Про". 

5. Основна частина протоколу складається з розділів, які мають 

відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумеруються арабськими 

цифрами і будуються за такою схемою: 

 для стислої форми протоколів: "СЛУХАЛИ - УХВАЛИЛИ"; 



 для повної форми протоколів: "СЛУХАЛИ - ВИСТУПИЛИ - 

УХВАЛИЛИ". 

Після слова "СЛУХАЛИ" з нового рядка зазначаються прізвище та 

ініціали (ініціал імені) кожного доповідача. 

У повній формі протоколу після слова "ВИСТУПИЛИ" фіксуються 

виступи тих осіб, які взяли участь в обговоренні доповіді (питання порядку 

денного). Виступи оформлюються в протоколі із зазначенням посад, прізвищ 

та ініціалів (ініціалу), імен доповідачів у називному відмінку, викладенням 

змісту виступу або питання, відповіді на нього. 

6. Тексти виступів у протоколі викладаються від третьої особи однини. 

Текст або тези доповіді, оформлені як окремі документи, до тексту 

протоколу не включаються. Після відомостей про доповідача ставиться тире і 

зазначається "Текст доповіді додається до протоколу". 

Після слова "УХВАЛИЛИ" фіксується прийняте рішення з 

обговорюваного питання порядку денного, яке має включати складові, що 

відповідають на такі питання: кому, що зробити і в який строк. 

У разі якщо приймається рішення про схвалення, погодження, 

затвердження документа, який обговорювався на засіданні, цей документ 

додається до протоколу. За наявності інших документів, що розглядалися на 

засіданні та факт обговорення яких було зафіксовано в тексті протоколу, вони 

нумеруються арабськими цифрами (наприклад, додаток 1, додаток 2). У 

відповідних пунктах протоколу проставляються посилання на ці додатки. 

Протокол підписує головуючий на засіданні колегіального (дорадчого) 

органу та секретар (за наявності). Протокол засідань комісій підписують усі 

члени комісії. 

  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ РМО  
Протокол № 1 

засідання районного методичного об’єднання вчителів ……………. 

 

29.08.2018          
   

Керівник: 

Секретар: 

Присутні: 15 осіб  
 

Порядок денний: 

1. Про розподіл обов’язків між членами методичної ради.  

2.   

3.   



4.   

5.   

6.  

 

1. СЛУХАЛИ:     

Федченко О.І., керівника районного методичного об’єднання вчителів початкових класів, 

яка підвела підсумки роботи  

  УХВАЛИЛИ:  

1.1. Членам методичного об’єднання вважати організацію та проведення методичної роботи з 

педагогічними працівниками  

1.2. Ухвалити  

2. СЛУХАЛИ:  

Іванову М.А., член РМО – «Текст доповіді додається до протоколу» 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Взяти до уваги. 

 

3. СЛУХАЛИ:  

 

ВИСТУПИЛА:  

 Машкіна О.О., член РМО, яка доповіла про  

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Взяти до уваги. 

3.2. Обговорити вищезазначені Листи  та накази МОН молоді та спорту України на засіданнях 

шкільних методичних об’єднань. 

 

Керівник районного МО       О.В.Токар  

Секретар         Я.В. Федорова  

 

9. Книга реєстрації протоколів РМО. 

 

№ 

з/п 

№ 

протоколу 

Дата 

засідання 

(зборів) 

Порядок денний 
Примітка (за 

необхідністю) 

     

     



Для нотатків 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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