План роботи
методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного
циклу на 2016-2017 н.р.
Спільна тема «Сприяння розвитку творчих здібностей учнів,
формування в них навичок дослідницької роботи та зацікавленості в
процесі навчальної діяльності»
Засідання №1
.

Вересень
№

Зміст

Відповідальні

1. Звіт про стан викладання предметів суспільногуманітарного циклу у 2015-2016 н.р.

Москалюк О.М.

інструктивно-методичними
2. Ознайомлення з
рекомендаціями
щодо
вивчення
шкільних
дисциплін у 2016-2017 н. р.

Голова МО

3. Обговорення та затвердження плану роботи МО
вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін на
2016.-2017 н.р.

Члени МО

4. Про адаптацію п’ятикласників. Роль учителя у
шкільній адаптації учня.

Бойко Г. С.

5. Вивчення особливостей викладання предметів
суспільно – гуманітарного циклу у 8 класі
відповідно до нового Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти.

Бойко О. Г.
Козійчук Н. М.
Глуховська Л. М.

Засідання № 2
ЛИСТОПАД

№

Зміст

Відповідальні

1. Про результати проведення І етапу шкільних
олімпіад з предметів суспільно-гуманітарного
циклу, І етапу Міжнародного конкурсу знавців
української мови ім.Петра

Голова МО

Яцика,
І
етапу
Всеукраїнського
мовнолітературного конкурсу ім..Тараса Шевченка
2. Методи навчання української мови в системі
. компетентнісної освіти. Компетентнісно
зорієнтовані завдання у практиці вчителясловесника

Колісевич М. П.

3. Відкритий урок історії у 8 класі
.

Бойко О.Г.

4. Обговорення уроку.

Члени МО

5. Обмін досвідом з даної теми.

Члени МО

ЗАСІДАННЯ № 3
Січень
№
1. Формування в учнів на уроках зарубіжної
літератури мотивації до навчальної діяльності та
саморозвитку в контексті компетентнісного підходу
до навчально-виховного процесу
2. Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках
історії.

Відповідальні
Бойко Г. С.

Антонюк Т. Л.

3. Про організацію роботи з учнями, які мають
низький рівень мотивації до навчання.

Бойко О. Г.

ЗАСІДАННЯ № 4
Березень
№

Зміст

Відповідальні

1. Переосмислення процесу навчання і виховання
національно свідомої мовної особистості на уроках
української мови з ціннісних позицій.
2. Майстер-клас учителя української
літератури Москалюк О. М.

мови

та

Козійчук Н. М.

Москалюк О.М.

3. Творчі звіти учителів: система роботи; робота з
обдарованими
учнями;
диференційоване
навчання; оцінювання знань і умінь учнів;
проведення тематичних , контрольних робіт.

Члени МО

4. Відкритий урок-діалог з української мови «Власне
висловлення в контексті ЗНО : «за» і «проти»

Малишко І. В.

5. Шевченківський марафон (гра – подорож)

Колісевич М. П.

6. Обговорення відкритих уроків та позакласного
заходу.

Члени МО

виставки
методичних
розробок,
7. Огляд
дидактичного і роздаткового матеріалів

Члени МО

ЗАСІДАННЯ № 5
Травень
№

Зміст

Відповідальні

1. Формування правової свідомості та правової
культури учнів на уроках правознавства з
використанням інтерактивних методів.

Антонюк Т. Н.

2.

Козійчук Н. М.,

Технологія прилучення учнів до читання

Бойко Г. С.
3. Круглий стіл. Обмін досвідом
формування
загальних
та
компетентностей
на
уроках
гуманітарного циклу.

з

проблеми
предметних
суспільно-

4. Обмін думками та пропозиції щодо складання
плану роботи МО на наступний навчальний рік..

Члени МО

Члени МО

