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                                                  ВСТУП

В  минулому  2013-2014  навчальному  році   методичне  об»єднання

вчителів  суспільно -   гуманітарних наук провела  п»ять   засідань.  Робота

кожного  засідання  містила   практичні  та   теоретичні  компоненти  і  була

спрямована на виконання  рішень МОН України та Положень національної

доктрини розвитку освіти.

  На  засіданнях  обговорювались  відкриті  уроки,  виховні  заходи,

обмінювались досвідом роботи, намічались шляхи поліпшення навчального

та виховного процесів.

Велику увагу члени методоб’єднання приділяли новинам педагогічної

преси, підготовці учнів до ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з історії та

правознавства, роботі учнів школи в МАН. 

Вчителі в 2013-2014 навчальному році мали вагомі результати. 

На ІІ етапі Всеукраїнської  олімпіади з історії Бабич Сніжана  -11 клас, та

Ткаченко Олександр – 9 клас зайняли  І місце, а на ІІІ етапі відповідно ІІІ

та V місце. Бабич Сніжана зайняла ІІ місце в секції історичне краєзнавство

(Дисидентський рух на Київщині).

Стали  традиційними  в  школі  тижні  історії  та  правознавства,

відзначення пам’ятних дат, усні журнали.



ЗАВДАННЯ  НА 2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 В 2014-2015 роках члени методоб’єднання вчителів суспільно- 

гуманітарних наук спрямують  методичну роботу на виконання  Указу 

Президента України № 344/2013 р (Про національну стратегію розвитку 

освіти  в Україні на період до 2021 року), Положень Національної доктрини 

розвитку освіти, відповідно до Закону України № 2442-У1 « Про внесення 

змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти 

щодо організації навчально – виховного процесу», Методичних рекомендацій

МОН України щодо організації навчально-виховного процесу в 2014-2015 

році у загальноосвітніх навчальних закладах.

   Члени метод комісії продовжать працювати над педагогічною проблемою 

школи:  «Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, нахилів, інтересів шляхом впровадження елементів сучасних 

освітніх технологій у навчально- виховний  процес».

  Члени метод комісії ставлять перед собою такі завдання:

- Розвивати творчі здібності учнів на уроках та в позаурочний час;

- Розвивати інформаційні та соціальні навички учнів;

- Виховання ідей толерантності і поваги до національних спільнот;

- Формувати загальнолюдські цінності Європи на уроках історії та  

правознавства, курсі Людина і світ;

- Формувати критичне мислення на уроках історії;

- Активізувати пізнавальну діяльність на уроках історії, правознавства, 

курсу  «Людина і світ», етики.

- Залучити здібних учнів до роботи в МАН.

- Сприяти підготовці учнів до ЗНО з історії.

- Узагальнити власний досвід роботи.



ВІДОМОСТІ  ПРО  ЧЛЕНІВ  МЕТОДКОМІСІЇ

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові

Педстаж Категорія Рік
перепідготовки

Тема самоосвіти

1. Білощицька 
Валентина
Іванівна 

28 Вища,
вчитель -
методист

2010 Формування ідей
толерантності і

поваги до
національних
спільнот на

уроках  історії та
правознавства

2. Бортнік
Марія

Іванівна 

32 Вища,
старший
вчитель

2008 Формування
загальнолюдських
цінностей Європи
на уроках історії

3. Розумна
Софія 

Іванівна 

42 Вища,
старший
вчитель

2010 Формування
критичного
мислення на

уроках історії та
правознавства





ГРАФІК ТА ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОГО ОБ»ЄДНАННЯ
ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО_ГУМАНІТАРНИХ  ДИСЦИПЛІН

                ЗАСІДАННЯ 1 .      29.08.2014 року

1. Розглянути методичні рекомендації МОЗ України щодо організації 
навчально-виховного процесу у 2014 – 2015 році у загальноосвітніх 
навчальних закладах.
2.Розглянути план роботи методичного об»єднання вчителів суспільно- 
гуманітарних дисциплін на 2014 -2015 навчальний  рік. 
3. Обговорення  календарно – тематичного планування вчителів.
4. Розглянути  проблемні питання  самоосвіти вчителів.
5. Про роботу учнів школи в МАН. 

                   ЗАСІДАННЯ 2 .     21.10.2014 року

 ТЕМА  ЗАСІДАННЯ:   Формування критичного мислення на уроках історії 
та правознавства.

1.Відвідування відкритого уроку у 5  класі з  історії  на тему: «Що можна 
дізнатися із сімейного альбому».

(Розумна С.І..І.)
2.Обговорення відкритого уроку.
3.Інформація про підготовку та проведення  І етапу Всеукраїнської олімпіади
з історії та  про хід роботи учнів в МАН.
4.Підготовка команди школи до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії.
5.Про підписку преси.

                 



ЗАСІДАННЯ 3 .    16.12.2014 року

ТЕМА ЗАСІДАННЯ:   Формування  ідей  толерантності і поваги до 
національних спільнот на уроках історії та правознавства..

1.Відвідування відкритого уроку в 11  класі: «»
                                                                              (Білощицька В.І.) 

                                                                                                              
2.Обговорення відкритого уроку.
3. Результати команди школи ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії та 
правознавства.                

(  Білощицька В.І.)
4.Обговорення календарно-тематичного планування вчителів суспільно-
гуманітарних дисциплін на другий семестр 2014-2015 н.р.
5.Новини педагогічної преси.

                       ЗАСІДАННЯ 4 .    17.03.2015 року

ТЕМА ЗАСІДАННЯ:  Формування загальнолюдських цінностей Європи на 
уроках історії..
                                
1. Відвідування уроку історії в 8  класі:»    

(Бортнік М.І..)
2.  Обговорення  відкритого уроку.   

3 .Підготовка учнів 11 класу до ЗНО з історії.
4. Аналіз  захисту учнівських робіт в МАН.

5.Новини педагогічної літератури.

ЗАСІДАННЯ  5 .    20.05.2015 року

1. Підсумки результатів роботи  учнів школи в МАН.
2.Пропозиції до плану роботи методичної комісії на наступний рік.
3.Новини педагогічної літератури.



                       ОРГАНІЗАЦІЯ  ПОЗАКЛАСНОЇ   РОБОТИ

№
п/п

Зміст роботи Дата Відповідальний Примітка

1. Провести  декаду 
правознавства

Листопад Білощицька В.І.
Розумна С.І.

2. Правовий брейн – ринг, 
8 - 11 класи

листопад Білощицька В.І.
Розумна С.І..

3. Тиждень історії січень Розумна С.І.

4. Робота учнів в МАН протягом 
року

Розумна С.І.
Білощицька В.І.

  5. Робота шкільного музею  Протягом 
року

Розумна С.І.
Білощицька В.І.

6. Науково-теоретична 
конференція 
«М.С.Грушевський – 
видатний український 
історик і політичний 
діяч»»

вересень Розумна С.І.

 



КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК  УЧНІВ

№
п/п

Зміст  роботи Дата Відповідальний Примітка 

1. Підготовка учнів до 
проведення І та ІІ етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з історії.

Вересень - 
листопад

Білощицька В.І.

Розумна С.І.

2. Аналіз результатів ІІ 
етапу Всеукраїнських 
олімпіад.

грудень Метод комісія

3. Проведення тематичного
оцінювання знань учнів, 
дотримання критеріїв 

Постійно Вчителі 

4. Контроль за рівнем  
знань, умінь та навичок 
учнів 5 та 10 класів.

Постійно Вчителі 

5. Оцінювання роботи 
учнів з контурними 
картами.

2 рази в 
семестр

Вчителі 

  



    УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ  ВЧИТЕЛІВ

№
п/п

Зміст  роботи Дата Відповідальний Примітка 

1. Взаємовідвідування уроків 2 рази на 
семестр

Вчителі 

2. Опрацювати «Методичні 
рекомендації   МОН України 
щодо організації навчально-
виховного процесу в 2014-2015
році у загальноосвітніх 
навчальних закладах.

вересень Вчителі 

3. Планування й організація 
роботи :

- Опрацювання 
навчальних програм в  6 
та – 10 класах 

- Оформлення класних 
журналів.

- Організувати профільне 
навчання з історії  в 11 
класі

Серпень
Вересень 
Протягом 
року

Вчителі 

Білощицька В.І.

4. Узагальнення  педагогічного 
досвіду по опрацьованих 
проблемах: 

 Формування ідей 
толерантності і поваги 
до національних 
спільнот.

 Формування 
загальнолюдських  
цінностей Європина 
уроках історії.

 Формування критичного
мислення на уроках 
історії та 
суспільствознавства

Протягом 
року 

Протягом 
року 

Протягом 
року

Білощицька В.І.

Бортнік М.І.

Розумна С.І.

5. Постійне опрацювання новин 
методичної літератури, 
публікацій у фахових 
журналах.

Постійно Члени метод 
комісії



УДОСКОНАЛЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ

№
п/п

Зміст  роботи Дата Відповідальний Примітка 

1. Придбати комплект плакатів 
з історії України для 9 класу.

Вересень Розумна С.І.
Білощицька В.І.

2. Постійно поповнювати 
кабінет історії методичною 
літературою.

Постійно Вчителі 

3. Зробити передплату фахових 
журналів.

Листопад Вчителі 

4. Придбати зошити по тест – 
контролю з історії та 
правознавства.

Вересень Вчителі 

5. Поповнювати зразки  
зовнішнього тестування.

Постійно Розумна С.І.
Вчителі 

6. Придбати електронні наочні 
посібники.

Протягом 
року

Білощицька В.І.

7. Оновити  кабінет історії  До 01 січня 
2015року

Вчителі 


