План роботи методичного об’єднання вчителів освітньої галузі
«Суспільствознавство»
2018/2019 р.р.
Шляхи реалізації науково-методичної проблеми школи
«Розвиток та удосконалення життєвих компетентностей учасників
освітнього процесу в умовах системного запровадження інноваційних
педагогічних технологій».
Тема, над якою працює методичне об’єднання: «Формування особистості
учня через компетентісний підхід до освітнього процесу і структури
особистості»
Основні завдання на 2018/2019 рр.:
1. Реалізація завдань, зазначених у Законі України "Про освіту"
2. Підвищувати науково-методичну підготовку, удосконалювати методичну
майстерність, оновлювати професійні і загальноосвітні знання.
3. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі
здібності учнів.

4. Підвищувати роль історії, правознавства, громадянської освіти з метою
вироблення в учнів активної життєвої позиції.
5. Посилити роботу по вихованню загальнолюдських цінностей, милосердя,
любові до людини, бережливе ставлення до природи.
6. Впровадження в практику інноваційних технологій навчання.
7. Надавати перевагу таким формам роботи з учнями, які забезпечують
високий рівень активності кожного учня, максимальне включення його
досвіду.
8. Формувати в учнів уміння самостійно поповнювати знання, розвивати
вміння і навички та застосовувати їх у практиці.
9. Застосовувати диференційований підхід
10. Постійно підтримувати позитивну атмосферу освітнього процесу.

Структура засідань
Термін
Засідання №1.

Тематика засідань

Вдповідальні

1.Обрання керівника МО.

Вересень
2. Обговорення та затвердження плану роботи МО на

Вчителі суспільних

2018/2019 рр.

дисциплін

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій

Вчителі суспільних

щодо особливостей викладання предметів освітньої галузі дисциплін
«суспільствознавство» у 2018/2019 навчальному році.
4. Обговорення особливостей вивчення предметів у 10-му Антонюк Т.Л.
класі відповідно допрофільної освіти.
5. Ознайомлення з матеріалами до першого тематичного

Вчителі суспільних

року.

дисциплін

6. Обговорення пропозицій, щодо кращих варіантів

Вчителі суспільних

календарно-тематичного планування..

дисциплін

7. Методика проведення практичних занять з історії і

Бойко О.Г.

правознавства. ( З досвіду роботи)
8. Обговорення особливостей викладання курсу
«Громадянська освіта».

Антонюк Т.Л.

9. Про підготовку до І етапу Всеукраїнських учнівських

Вчителі суспільних

олімпіад з суспільних дисциплін, обговорення орієнтовних дисциплін
завдань.

Засідання

1. Про оптимальність використання форм і методів

№2.ш

навчання на уроках суспільних дисциплін з метою якісної

Листопад

підготовки учнів до проходження ЗНО-2019.
2. Формування аксіологічної компетентності учнів на

Антонюк Т.Л.

Рибій О.А.

уроках правознавства, історії. (З досвіду роботи)
3. Особливості індивідуальної роботи з обдарованими

Антонюк Т.Л.

учнями з метою підвищення їх творчого потенціалу.
4. Адаптація учнів 5 го класу до умов навчання історії у

Сиротюк Л.В.

середній школі.
5. Підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з Антонюк Т.Л.
предметів суспільного циклу.
6. Підготовка до проведення тижнів правових знань.

Антонюк Т.Л.
Рибій О.А.
Чорноус А.А.
Семенюк К.Б.

7. Про адаптацію учнів до навчання в умовах нового
Державного стандарту загальної середньої освіти (10 клас) Антонюк Т.Л.
8. Звіт з проблеми «Впровадження інноваційних методів з Семенюк К.Б.
метою розвитку пізнавальних інтересів учнів».
Засідання №3

1. Про підсумки участі у ІІ етапі Всеукраїнських

Січень

учнівських олімпіад, конкурсах, МАН з предметів
суспільного циклу.

Антонюк Т.Л.

2. Звіт з проблеми «Інноваційні форми організації занять з Бойко О.Г.
метою формування історичної компетентності учнів».
3. Про підготовку до декади предметів освітньої галузі

Вчителі суспільних

«суспільствознавство», обговорення та затвердження

дисциплін

плану заходів.
4. Про результати моніторингу рівня навчальних
досягнень учнів 11 класу та стану їх підготовки до ДПА у

Антонюк Т.Л.

формі ЗНО з історії України.

Засідання №3

1. Підсумки проведення декади суспільних дисциплін.

Антонюк Т.Л.

Березень
2. Використання інформаційно-комунікаційних технологій Рибій О.А.
на уроках правознавства, як засобу активізації
пізнавальної діяльності школярів. ( З досвіду роботи )
3. Формування життєвих компетентностей учнів у процесі
вивчення предметів суспільного циклу шляхом

Сиротюк Л.В.

використання технологій критичного мислення
4. Огляд новинок методичної літератури.

Чорноус А.А

5. Аналіз матеріально-технічного забезпечення навчальних Антонюк Т.Л.
кабінетів предметів суспільного циклу.

Засідання № 4

1. Творчі звіти вчителів з науково-методичних тем, над

Вчителі суспільних

Квітень

якими вони працюють.

дисциплін

2. Аналіз роботи МО за навчальний рік, визначення

Вчителі суспільних

основних пріоритетів і напрямків роботи МО на 2019/2020 дисциплін
рр.
3. Аналіз виконання навчальних програм, якості

Антонюк Т.Л.

виконання річних контрольних робіт.
4.Про результати моніторингу рівня навчальних досягнень Антонюк Т.Л.
учнів 10 класу з профільних предметів: української мови,
історії України.
5. Підготовка до організованого закінчення навчального

Вчителі суспільних

року.

Дисциплін

