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План роботи методичної комісії викладачів
суспільно-гуманітарних дисциплін та
фізичної культури на 2017-2018н.р.
Методична проблема: Розвиток пізнавальної діяльності та творчих
здібностей учнів.
№п
Зміст роботи
/п
1. Вивчення змісту планів та програм, внесення
змін у робочі програми, поурочно-тематичні
плани.
2. Розгляд планів роботи кабінетів,
гуртків,проведення предметних тижнів.
1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

Дата
Відповідальний
виконання
Вересень Голова МК
Викладачі

Аналіз результатів діагностичних контрольних
робіт за курс базової загальноосвітньої школи
та заходи по ліквідації прогалин у знаннях
учнів(обговорення).
Показовий урок з фізичної культури.
Методична мета: підвищення щільності уроку
фізичної культури шляхом виконання вправ
«на станціях».
З досвіду роботи: «Розвиток пізнавальних
здібностей учнів».

Жовтень

Про організацію та проведення внутрішніх
олімпіад з української мови,англійської мови
та історії України.
Обговорення проведення тижня української
мови та літератури.
З досвіду роботи. Використання краєзнавчого
матеріалу на уроках історії.
Обговорення методичної розробки уроку із
зарубіжної літератури. Методична мета:
удосконалення навичок роботи з
оригінальними текстами творів зарубіжних
авторів.

Листопад

Методист

Трутень А.М.

Мороз Т.С.
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Гломозда М.І.
Гарбуз О.В.
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Аналіз результатів директорських контрольних
робіт.
Підведення підсумків ліцейних олімпіад з
правознавства,історії України,
української,англійської мови та заходи з
підготовки до участі в обласних предметних
олімпіадах.
Показовий урок з предмету «Захист Вітчизни».
Методична мета: активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроці
Обговорення проведення тижня суспільних
дисциплін.

Грудень

Голова МК
Методист

Гломозда М.І.
Викладачі

Стан викладання та якість знань з предметів
гуманітарного циклу та фізичної культури.
Засідання круглого столу:
«Плануємо ефективний урок».
Показовий урок з географії. Методична мета:
розвиток пізнавальних здібностей учнів.

Січень

Обговорення методичної розробки уроку з
правознавства. Методична мета: формування в
учнів уміння застосовувати набуті знання у
повсякденному житті.
З досвіду роботи. Театральне мистецтво як
засіб ефективного вивчення зарубіжної
літератури.
Обговорення проведення предметного тижня з
англійської мови.

Лютий

Показовий урок з української мови. Методична
мета: удосконалення логічного та образного
мислення учнів, поглиблення знань учнів про
лексику, вироблення системи поглядів щодо
вживання лексики.
З досвіду роботи. Прийоми організації роботи
учнів з текстовими та візуальними історичними
джерелами.

Березень

Методист
Голова МК
Мороз Т.С.
Гломозда М.І.
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Герасименко
Т.І.
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Показовий урок з англійської мови. Методична
мета: формування в учнів полікультурної
компетентності шляхом використання
сучасних інноваційних технологій.
Індивідуальна робота з учнями в позаурочний
час(робота гуртків, проведення консультацій).
З досвіду роботи. Здоровий спосіб життя –
запорука кращої працездатності учнів.
З досвіду роботи. Мислення і мовлення учня:
шляхи взаємодії.
Стан роботи викладачів по здійсненню
міжпредметних зв'язків.
Обговорення матеріалів директорських
контрольних робіт(І-й курс).
Творчі звіти викладачів з обраних проблем.
Аналіз результатів директорських контрольних
робіт. (І-й курс).
Про виконання планів роботи кабінетів.
Підсумки роботи метод комісії та планування
роботи на наступний навчальний рік.

Квітень

Гарбуз О.В.

Голова МК
Трутень А.М.
Травень

Герасименко
Т.І.
Голова МК
Викладачі
Викладачі

Червень

Голова МК

