КОМАРГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

викладачів
суспільних, гуманітарних
дисциплін
і виховання

Голова методичної комісії:
Шпикуляк Л.В.

Засідання № 1

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання
предметів. Освітня і самоосвітня діяльність викладача
Мета: проаналізувати результативність роботи МК за минулий рік, визначити
напрямки роботи кожного викладача, що входить у МК, ознайомитися з
нормативними документами про викладання предметів суспільногуманітарного циклу та виховання у поточному навчальному році,
провести діагностування вчителів з метою надання необхідної допомоги
у вирішенні проблемних питань
№
з/п
1
2
3

4

5

5

Питання, які обговорюються

Відповідальний
Аналіз роботи методичної комісії за 2019-2020 Шпикуляк Л.В.
н. р.
Розгляд і затвердження плану роботи МК на
Шпикуляк Л.В.
2020-21 н. р. та ознайомлення з викладачами
Лист МОНУ від 11.08.2020 р. №1/9-430
Шпикуляк Л.В.
« Щодо методичних рекомендацій про
викладання навчальних предметів»
Розгляд та затвердження навчальної програмної Члени коміії
документації:
- затвердження змін до окремих планів
предметів суспільно – гуманітарного циклу та
виховання;
- обговорення пропозицій з удосконалення
плануючої документації
Про норми єдиного мовного та
Шпикуляк Л.В.
орфографічного режиму в 2020-21 р. в закладах
освіти з українською мовою навчання
Ознайомлення з інструктивно-методичними
Шпикуляк Л.В.
вимогами:
- до виконання письмових робіт здобувачами
освіти;
- перевірки зошитів;

Примі
тки

6
7
8
9

10
11

12

13
14

- з методичними рекомендаціями щодо
оформлення в класному журналі результатів
навчальних досягнень здобувачів освіти
загальноосвітніх навчальних предметів
Проведення діагностичних контрольних робіт
Аналіз якості знань здобувачів освіти у
минулому навчальному році
Ознайомлення викладачів, які будуть
атестуватися, з положенням про атестацію
Обговорення та затвердження положення про
навчальні кабінети суспільно - гуманітарного
циклу та виховання
Обговорення та узгодження планів роботи
кабінетів, паспорту кабінету
Розгляд та затвердження графіків відкритих
уроків та взаємовідвідування уроків
педагогами
Повідомлення про підготовку до проведення
тижнів предметів суспільно - гуманітарного,
циклу.
Самоаналіз та самооцінка педагогічних
здібностей і професійних якостей. Анкетування.
Обговорення відеоматеріалів конференції
Міністерства освіти і науки України « Освіта в
умовах пандемії»

Члени МК
Шпикуляк Л.В.
Шпикуляк Л.В.
Шпикуляк Л.В.

Члени комісії
Члени комісії

Члени комісії

Члени комісії
Члени комісії

Засідання № 2

Тема:Використання інформаційно-комп’ютерних
технологій при вивченні суспільно-гуманітарних
предметів
Мета: розглянути форми і методи роботи щодо розвитку творчої особистості
засобами ІКТ (з досвіду роботи)
№
з/п
1

2

3

4
5
6

7

8
9

Питання, які обговорюються
Обмін досвідом. Комп’ютер і шляхи його
використання при вивченні суспільногуманітарних предметів та виховання
Виступ. Можливості Інтернету і шляхи його
використання при підготовці і проведенні
уроків
Методична розробка. «Формування правової
свідомості та правової культури здобувачів
освіти на уроках правознавства, історії з
використанням інтерактивних методів»
Обмін корисною інформацією (педагогічні та
методичні сайти, блоги)
Відкритий урок та його обговорення
Проблемне питання. Дистанційне навчання.
Результати, проблеми та шляхи їх
вирішення
Методична палітра вчителя. Шляхи
підвищення підготовки здобувачів освіти
до навчання
Аналіз та підсумки зовнішнього
незалежного оцінювання за 2019-2020 н .р.
Підготовка до олімпіад та конкурсів із
суспільно - гуманітарних предметів;
обговорення орієнтовних завдань

Відповідальний
Члени МК

Коровай Г.М.

Викладач
правознавства,
історії
Члени МК
Члени МК
Голова МК

Члени МК

Шпикуляк Л.В.
Шпикуляк Л.В

Приміт
ки

Засідання 3

Тема: Використання проєктних технологій при вивченні
суспільно-гуманітарних предметів
№
з/
п
1

2

3

4
6
7
8

Питання, які обговорюються

Відповідальний

Методична розробка «Проєктні технології як
Шпикуляк Л.В.
засіб підвищення мотивації та інтересу
здобувачів освіти до навчання та шляхи їх
застосування при вивченні суспільногуманітарних предметів»
Майстер-клас. Створення та використання
Кроровай Г.М.,
презентацій, як одного з видів проєктних
Кочурко Н.В.
завдань (практичне навчання)
Проблемний стіл « Учнівські проєкти ї їх місце
Члени МК
в системі уроків. Проблеми організації
проєктної діяльності педагога»
Відкритий урок та його обговорення
Члени МК
Педагогічні дебати. Підвищення підготовки
Члени МК
здобувачів освіти до складання ЗНО
Методична доповідь на тему: «Урок, якого
Штих О.О.
чекають.»
Результати проведення конкурсів
Шпикуляк Л.В.

Примі
тки

Засідання №4

Тема: Впровадження інноваційних технологій
в освітній процес процес
Мета: удосконалення форм роботи із запровадження нетрадиційних форм і
методів організації навчання, використовуючи інноваційні технології

№
Питання, які обговорюються
з/п
1
Методична розробка. «Удосконалення
структури уроку через впровадження в
навчальний процес сучасних освітніх
технологій»

2

3

4
5

6

7

8

Відповідальний
Штих О.О.

Творча майстерня. Мультимедійний клас
Члени МК
та можливості його використання при
вивченні предметів суспільногуманітарного циклу (практичне навчання)
Виступ. Інноваційна діяльність вчителя
Антонов С.В.
під час планування структури сучасного
уроку ( робота в групах)
Урок та його обговорення.
Члени МК
Педагогічний діалог. Представлення
Члени МК
форм, методів, прийомів діяльності
викладачів з використанням сучасних
інноваційних технологій.
Аналіз результатів Всеукраїнських
Шпикуляк Л.В.
учнівських олімпіад, Міжнародного
конкурсу знавців української мови ім.
П. Яцика, конкурсу ім. Т.Г. Шевченка.
Педагогічний диспут. Обдаровані діти:
Члени МК
виявлення, навчання, розвиток.
Організація роботи викладачів з
обдарованими дітьми.
Проведення директорських контрольних
Члени МК
робіт

Примітки

Засідання 5

Тема: Ефективні засоби навчання . Створення наочнодидактичних посібників нового покоління . Електронний
плакат як сучасний засіб навчання
Мета: вибір раціональних шляхів удосконалення педагогічної майстерності
вчителів для подальшого впровадження в практику роботи. Створення
інтерактивних плакатів
№
з/п
1
2
3
4
5

6

7

8

Питання, які обговорюються
Методична розробка «Електронний плакат
як сучасний засіб навчання»
Майстер-клас з проблем створення
інтерактивних плакатів
Відкритий урок та його обговорення
Методична майстерня. Сучасне викладання
предмета – творча лабораторія викладача
Методичний виступ « Сучасний урок:
вимоги, проблеми, шляхи удосконалення в
застосуванні електронних плакатів»
Обмін педагогічним досвідом роботи вчителів
МК суспільно-гуманітарного
циклу(підготовка до зовнішнього тестування,
моніторинг навчальних досягнень здобувачів
освіти з предметів суспільно-гуманітарного
циклу та виховання).
Доповідь. Формування інформаційної
компетентності здобувачів освіти через
роботи з джерелами Інтернет
Участь викладачів в педагогічних читаннях

Відповідальний
Члени МК
Члени МК
Члени МК
Члени МК
Каган Т.С.

Члени МК

Кочурко Н.В.

Члени МК

Приміт
ки

Засідання № 6

Тема: Підвищення фахової майстерності викладача як один
із компонентів підвищення якості здобувачів освіти
Презентація вчителями власних педагогічних ідей
№
з/п
1
2

3

4

5
6

7

Питання, які обговорюються
Педагогічні дебати. Самоосвіта викладача:
навіщо педагогу вчитися.
Методична розробка « Засоби і методи
розвитку швидкісно-силових якостей на
уроках фізичної культури»
Доповідь «Бінарний урок. Формування
потреби різнобічного розвитку власних
здібностей і нахилів в оволодінні сучасними
методами оперування знаннями, вміннями
використовувати сучасні інформаційні і
комутаційні технології сучасних форм і
методів»
Презентація вчителями власних
педагогічних напрацювань (електронні
плакати, метод посібники, проєкти тощо
Обговорення . «Педагогічні здібності
викладача».
Обговорення. Підготовка до проведення
тижня з української мови та літератури,
приурочене до Дня народження
Т.Г. Шевченка
Круглий стіл.Педагог нової формації :
дослідник, лідер, креативна особистість

Відповідальний
Члени МК
АнтоновС.В.

Поповська Я.О.

Члени МК

Члени МК
Шпикуляк Л.В.

Члени МК

Приміт
ки

Засідання №7

№
з/п
1

2

3
4

5
6
7
8

Тема: Активізація навчально-пізнавальної діяльності
здобувачів освіти як засіб підвищення ефективності
освітнього процесу
Питання, які обговорюються
ВідповідальПриміт
ний
ки
Методична
розробка. «Активізація Поповська Я.О.
пізнавальної діяльності здобувачів освіти
на уроках громадянської освіти»
Круглий стіл. Диференційний підхід до
Члени МК
здобувачів освіти з різними рівнем знань
при вивченні предметів суспільногуманітарного циклу
Проблемне питання. Проблемні ситуації
Члени МК
на уроках, шляхи їх вирішення
Члени МК
Круглий стіл. Удосконалення роботи
вчителів предметів гуманітарного циклу та
виховання над розвитком пізнавальних
інтересів здобувачів освіти
Відкритий урок та його обговорення
Члени МК
Колоквіум. Співпраця колег – запорука
Члени МК
втілення новаторських видів роботи
Доповідь. Моральне виховання здобувачів Каган Т.С.
освіти: традиції, проблеми, інновації.
Педагогічний всеобуч. Надання дієвої
допомоги молодим викладачам

Засідання №8

Тема: «Формування в здобувачів освіти мотивації до
навчальної діяльності та саморозвитку в
контексті компетентнісного підходу до
освітнього процесу»
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Питання, які обговорюються

Відповідальний
Каган Т.С.

Метод розробка. «Формування в
здобувачів освіти мотивації до
навчальної діяльності та саморозвитку в
контексті компетентнісного підходу до
освітнього процесу»
Доповідь «Розвиток творчих здібностей Шпикуляк Л.В.
на уроках словесності як засіб
формування мовної компетентності»
Обговорення. Компетентнісно
Члени МК
зорієнтовані завдання у практиці
викладача
Методичний практикум. Формування
Члени МК
мотивації до навчальної діяльності
здобувачів освіти засобами
інтерактивних технологій
Круглий стіл. Обмін досвідом з
Члени МК
проблеми залучення здобувачів освіти
до навчання
Колоквіум. Організація роботи із
Члени МК
здобувачами освіти, які мають низький
рівень мотивації до навчання
Обговорення відкритого уроку.
Члени МК
Експрес-огляд « Як залучити здобувачів
освіти до читання книг»

Члени МК

Приміт
ки

Засідання №9

Тема: Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу
розвитку інформаційної культури особистості через
взаємодію учасників педагогічного процесу
№
з/
п
1

2
3

4

5

6

Питання, які обговорюються

Відповідальний

Методична розробка « Підвищення та
розвиток мовленнєвої компетенції на уроках
іноземної мови»
Доповідь « Роль національно-патріотичного
виховання на уроках історії
Вивчення інструктивних документів про
порядок закінчення навчального року та
проведення ДПА із загальноосвітніх
предметів та до здачі ЗНО (ДПА) з
української мови та історії України.
Круглий стіл. Проблемне питання «Як
запобігти недолікам в культурі мовлення
здобувачів освіти»
Обмін досвідом. Використання досвіду
роботи викладачів інших методичних
комісій і впровадження у практику
своєї роботи
Майстер-клас. Методична скарбничка
викладача

Коровай Г.М.

Кочурко Н.В.
Члени МК

Члени МК

Члени МК

Члени МК

Приміт
ки

Засідання 11

Тема:Навчально-методичне забезпечення кабінету і його
використання для підвищення якості та ефективності
уроку
№
з/п
1
2

3
4

5
6

Питання, які обговорюються
Вимоги до формування навчально-методичної
бази кабінету
Навчально-методичне забезпечення кабінету і
його використання для підвищення якості та
ефективності уроку
Підсумки роботи МК за навчальний рік.
Діагностика та анкетування членів МО
Педагогічний консиліум. Обговорення
результатів проведення державної
підсумкової атестації
Звіт про роботу методичної комісії за 2020
/2021 навчальний рік
Форум ідей. Підготовка навчально-плануючої
документації та навчально-матеріальної бази
кабінетів до нового навчального року.

Відповідальний
Члени МК
Члени МК

Члени МК
Члени МК

Члени МК
Члени МК

Приміт
ки

КОМАРГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

Викладачів суспільних,
гуманітарних дисциплін
і виховання
Голова методичної комісії:
Шпикуляк Л.В.













Круглий стіл
Методична скринька
Методична майстерня
Колоквіум
Творча лабораторія
Проектне бюро
Методичний форум
Педагогічний всеобуч
Усний журнал
Обговорення
Педагогічні читання…

Ми вчимо інших і вчимося самі,
Ми виховуємо і
самоудосконалюємось, і тільки
тоді наші знання стануть
здобутком наших
вихованців

Педагогічне кредо
викладачів
методичної комісії:

Навчання повинно
бути цікавим!...

Інформація про членів методичної комісії
№ Прізвище, ім’я, по
з/п
батькові

1 Антонов
Сергій
Васильович

2 Каган

Предмет
викладання

Категорія

Фізична
культура

друга

Іноземна мова

Спеціаліст

Викладач
історії

Спеціаліст

Наталя
Володимирівна

4 Спірідонов

Захист
України

Сергій
Анатолійлвич
5 Шпикуляк
Людмила
Василівна

6 Штих Олег
Олександрович

Над якою проблемою працює

Вінницький державний
педагогічний
університет ім. М.
Коцюбинського, 2009 р.
Уманський державний
педагогічний
університет ім.
П. Тичини

Сучасні форми організації позаурочноїсортивно-масової роботи із здобувачами
освіти

Спеціаліст

Вінницький державний
педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2011 р
Військове училище,
1980 р.

Впровадження сучасних новітніх
технологій – шлях до формування
творчої особистості викладача та
здобувача освіти
Удосконалення уроку як
засіб розвитку
творчості педагога

Українська
мова й
література,
зарубіжна
література

Вища
категорія,
старший
викладач

Вінницький державний
педагогічний
університет ім.
М. Коцюбинського,
1995 р.

Захист
України

Спеціаліст

Вінницький державний
педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2017 р.

ефективність застосування в процесі
вивчення української мови й літератури
сучасних форм і методів( інформаційнокомунікаційних технологій ) як засобу
активізації пізнавальної діяльності
здобувачів освіти
Використання та впровадження
активних форм роботи й методи
навчання їх на уроці

Тетяна
Сергіївна

3 Кочурко

Закінчений навчальний
заклад

Використання гнучких моделей в
організації освітнього процесу на уроках
англійської мови відповідно до здібностей
і нахилів здобувачів освіти

Вересень - жовтень
1.Підготовка та оформлення навчальних кабінетів:
- створення плануючої документації:
- план роботи кабінету;
- паспорт навчального кабінету;
- графік роботи навчального кабінету;
- інвентарна книга;
- правила поведінки в навчальному кабінеті;
- Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті української мови та
літератури;
- графік чергування в кабінеті;
- Положення про кабінет;
- інструкції з техніки безпеки в кабінеті.
2. Підготовка плануючої документації.
3. Вивчення інструктивно-методичних рекомендацій щодо
вивчення предметів та критерії їх оцінювання.
4. Вивчення вимог щодо ведення зошитів, виконання письмових
робіт. Дотримання єдиного орфографічного режиму.
5.Проведення діагностичних робіт.
6. Здійснення анкетування членів методичної комісії.

Жовтень-листопад
1.Обговорення матеріалів олімпіад з предметів
та їх проведення.
2.Зібрання інформації даних обдарованих дітей.
3.Підготовка та обговорення графіка проведення відкритих уроків
з української мови та літератури.
4. Надання дієвої допомоги молодим спеціалістам.
5. Обговорення щодо захисту методрозробок .
6. Участь викладачів у різних формах масової методичної роботи.
7. Підготовка та проведення олімпіад, конкурсів.
8. Виявлення труднощів у засвоєнні навчального матеріалу
здобувачами освти та обговорення заходів щодо поліпшення їхньої
успішності.
9.Проведення І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
10. Здійснення аналізу складання ЗНО здобувачами освіти

Листопад - грудень

1. Підготовка педагогічних працівників методичної
комісії до атестації.
2. Організація взаємовідвідувань уроків для
вивчення досвіду з комплексного використання
на уроках дидактичних матеріалів.
3.Пошук методів диференційованого підходу у роботі із
здобувачами освіти у процесі навчання.
4.Проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з
української мови та літератури ім. П. Яцика.
5.Робота в розробці дидактичного матеріалу викладачами.
6.Обговорення методичних матеріалів та періодики.
7. Консультативна робота щодо підготовки здобувачів освіти до
складання ЗНО.
8. Особливості складання ЗНО.

Грудень - січень
1.Обговорення розультатів навчальних досягнень здобувачів
освіти за І семестр.
2. Робота по зміцненню матеріальної бази кабінетів.
3. Участь викладачів у педчитаннях.
4. Огляд методичної літератури. Подорож сторінками
фахових газет і журналів. Самостійна робота з
педагогічною та методичною пресою, їх передплата.
5. Здійснення контролю за якістю навчальних досягнень
здобувачів освіти.
6. Виявлення труднощів в засвоєнні учбового матеріалу
здобувачів освіти, розробка заходів щодо поліпшення
успішності здобувачів освіти.

Січень - лютий

1. Виявлення труднощів в засвоєні
навчального матеріалу здобувачами освіти.
2.Обговорення результатів олімпіад.
3. Продовження роботи з підготовки та розробки
наочностей і дидактичного матеріалу для уроків.
4.Залучення та участь здобувачів освіти у
проведенні виховних заходів з предметів
суспільно-гуманітарного циклу.
5.Підготовка та проведення методичних заходів
викладачами.
6. Підготовка здобувачів до складання ЗНО.

Лютий - березень

1.Підготовка до проведення Шевченківського свята.
2.Надання консультацій здобувачам освіти з предметів
суспільно - гуманітарного циклу для підготовки до
уроків.
3.Підготовка викладачів до впровадження сучасних
інформаційних технологій на уроках.
4. Проведення методичних консультацій з молодими
викладачами.
5. Проведення засідань гуртків із предметів суспільногуманітарного циклу.
6.Проведення предметного тижня з української
літератури.

Березень - квітень

1.Обговорення результатів проведеного
Шевченківського тижня.
2.Вивчення інструкцій про порядок закінчення
навчального року та ДПА із загальноосвітніх
предметів.
3.Надання консультацій здобувачам освіти у
підготовці до ЗНО.
4.Організація взаємовідвідувань уроків викладачами
для вивчення досвіду.
5. Постійна робота над самоосвітою.
6. Розвиток індивідуальних здібностей і талантів
здобувачів освіти, забезпечення умов їх
реалізації.

Квітень - травень

1. Участь учнів у проєктах гурткової роботи з історії ,
української мови та літератури.
2. Обговорення викладачами новинок у своїй
викладацькій роботі.
3. Залучення здобувачів освіти до скарбів української
народної творчості. Збір матеріалу для музейної
кімнати.
4. Обговорення питань організації позаурочної
роботи із здобувачами освіти.
5. Використання комп'ютерних технологій у роботі
викладача.
6. Творчий звіт вчителів про роботу над методичною
проблемою, які атестуються.
7. Консультативна робота здобувачам освіти у
підготовці до ЗНО

Травень - червень

1. Обмін досвідом з питань вдосконалення методів
навчання, використання їх на уроках.
2. Вирішення педагогічних ситуацій і завдань.
3. Підсумок гурткової роботи. Участь здобувачів освіти
в позаурочних заходах навчального закладу.
4. Підсумки методичної роботи викладачів.
5.Опрацювання матеріалів ЗНО з української мови та
літератури, історії.
6.Творчий звіт вчителів про роботу у методичній
комісії.

1.Презентація вчителями власних педагогшічних
ідей.
2. Розроблення системи уроків із предметів
сусупільно- гуманітарного циклу із використанням
сучасних технологій.
3. Підготовка звіту про роботу кабінетів суспільногуманітарного циклу.
4. Підготовка звіту про роботу методичної комісії.
5.Опацювання матеріалів ЗНО.

