
ЗВІТ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 

викладачів суспільно-гуманітарної підготовки  

за 2020/2021 навчальний рік 

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки 

охоплює 4х чоловік: Шарикіна А.С. – голова методкомісії, викладач 

іноземної мови та зарубіжної літератури, Томак Т.М.- викладач української 

мови і літератури, Одерій Т.В.– викладач історії, Максимович В.С. – 

викладач предмету «Громадянська освіта». 

 

В 2020/2021 н.р. методкомісія суспільно-гуманітарної підготовки відповідно 

до плану роботи працювала за такими напрямками: 

 вивчення методичних рекомендацій, інструктивних листів, наказів 

тощо; обговорення плануючої документації, навчально-методичного 

забезпечення предметів; 

 удосконалення навчально-матеріальної бази кабінетів, методичного та 

дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу; 

 вивчення та запровадження в навчальний процес інноваційних 

технологій; 

 забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної 

підготовки учнів; 

 проведення моніторингу навчальних досягнень учнів; 

 робота з обдарованими учнями; 

 організація та проведення консультативної роботи з учнями з ліквідації 

академічної заборгованості з суспільно-гуманітарних дисциплін; 

 робота по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах; 



 систематизація навчальних та методичних матеріалів для участі у 

конкурсі кабінетів «Іноземна мова» 

 підготовка та проведення дистанційних уроків під час карантину;  

 планування ремонтних, підготовчих робіт щодо удосконалення 

кабінетів до наступного навчального року.   

Організація роботи методкомісії відображена в річному плані роботи.  

 

На засіданнях методичної комісії вивчалися інструктивно-методичні 

матеріали щодо викладання предметів в 2020/2021 н.р. та безпечного 

проведення занять у кабінетах суспільно-гуманітарної підготовки, були 

обговорені Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання у 

навчальному закладі та Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, 

основні вимоги щодо ведення документації навчального закладу; слухали 

доповіді викладачів, обговорювали методичні розробки, займалися 

методичною й позакласною роботою, працювали над різноманітністю 

розробок дистанційних уроків.  

 

  

У зв’язку з  періодичним карантином та дистанційним навчання були 

відмінені Всеукраїнські учнівські олімпіади. Але викладачі кафедри постійно 

працювали на вдосконаленням знань обдарованих здобувачів освіти, 

проводили індивідуальні та групові заняття, додаткові тести обдарованої 

молоді,  допомагали опрацювати завдання ЗНО минулих років. Також 

методкомісія проводить моніторинг навчальних досягнень учнів і відповідно 

до цього коректує роботу викладачів по підвищенню навчальних досягнень 

учнів. Ведеться робота з відстаючими здобувачами освіти.  



Методична комісія під час карантину не припиняла свою діяльність. 

Члени методкомісії постійно підтримували зв'язок та брали участь в онлайн 

засіданнях, на яких ділилися досвідом роботи дистанційно. Викладачами за 

період карантину було опановано програми та платформи з дистанційного 

навчання: Zoom, Google клас, Viber, Discord, Google Meet, Hangouts, для 

підтримування зв’язку з учнями.  

  Члени методичної комісії постійно підвищували рівень своєї 

професійності приймаючи участь у цілій низці вебінарів на сайті Всеосвіта та 

На урок, обмінюючись досвідом на онлайн конференціях, організованих 

методичним центром, вивчаючи онлайн курси на сайтах Prometeus та EdEra. 

В обласному педагогічному семінарі на тему «Дистанційне (змішане) 

навчання як іноваційна форма організації викладання суспільствознавчих 

предметів» викладач історії Одерій Тетяна Вікторівна виступила з доповіддю 

«Особливості організації освітнього процесу для умов дистанційного 

навчання (з досвіду роботи)». 

Викладач Одерій Т.В. пройшла онлайн-курс «Education Hubs: цифрові 

навички», організатором якого є НМЦ ПТО у Харківській області. 

Кожний член методичної комісії працює над своєю методичною темою, 

відповідно до методичної теми Центру та методкомісії. Виходячи зі своїх тем 

викладачі продовжили роботу над поповненням і вдосконаленням 

комплексно-методичного забезпечення предметів, а саме: розробляли 

дидактичні матеріали з використанням різноманітних Інтернет-ресурсів для 

організації дистанційного навчання, майстер-класи, уроки тощо. 

 



Голова методичної комісії Шарикіна Алла Сергіївна брала активну 

участь в обласному огляді-конкурсі кабінетів «Англійська мова» де зайняла 

почесне 3 місце. Під час цього конкурсу Алла Сергіївна також була членом 

експертної комісії по перевірці матеріалів учасників конкурсу.  

   

 

Завдання МК на 2021/2022 навчальний рік: 

 

На останньому засіданні МК були підведені підсумки роботи, проаналізовані 

недоліки, які необхідно урахувати в наступному році:  

 продовжити роботу над оновленням комплексно-методичного 

забезпечення предметів з урахуванням вимог очного і дистанційного 

навчання; 

 продовжити роботу по підвищенню фахової майстерності шляхом 

участі у методичних заходах Центру та обласних методичних заходах, 

онлайн-вебінарах, онлайн-конференціях, майстер-класах; 

 відновити системність у взаємовідвідуванні уроків колег з метою 

вивчення передового педагогічного досвіду;  

 посилити роботу із здобувачами освіти, які мають навчальні 

досягнення початкового рівня, розробити дидактичні матеріали для 

додаткових занять з такими здобувачами;  

 продовжити роботу з обдарованою молоддю;  

 приділити увагу здобувачам освіти, які наступного року будуть 

проходити ЗНО, регулярно проводити для них консультації;  

 залучати до позакласної роботи якомога більше здобувачів освіти;  

 запланувати та провести предметні тижні та відкриті уроки 

  

Голова методичної комісії                                       Алла ШАРИКІНА 


