
Звіт про роботу методичної комісії  

 викладачів суспільно-гуманітарної підготовки  за 2019/2020 н.р. 

 

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки охоплює 4х 

чоловік: Шарикіна А.С. – голова методкомісії, викладач іноземної мови та зарубіжної 

літератури, Данилейко М.О.- викладач української мови і літератури, Одерій Т.В.– 

викладач історії, Максимович В.С. – викладач предмету «Громадянська освіта» 

В 2019/2020 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 ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

• 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 2019/2020н.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. 

Члени методкомісії ведуть  роботу з виявлення обдарованих дітей, підготовки їх 

до участі в олімпіадах, проводять додаткові заняття та консультації.  

В термін з 19.10.2019 по 21.10.2019 був поведений І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад серед учнів ліцею. Згідно результатів олімпіад перші місця 

посіли: з іноземної мови – Кригіна М. (гр.2), з історії України –  Горяшко А. (гр.34), з 

української мови – Кваша М.(гр.32).  

В лютому 2020 року був проведений ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

За результатами олімпіад учні Регіонального центру посіли такі місця: Кваша Марина 

(гр.32) – 22 місце на олімпіаді з української мови і літературі; Кригіна Маргарита (гр.2) 



– 14 місце на олімпіаді з іноземної мови; Тересин Ігор (гр.23) – 12 місце на олімпіаді з 

Історії України. На засіданні членами МК були обговорені результати олімпіад, 

виявлені прогалини знань цих учнів та підготовлені завдання на заповнення прогалин 

та роботу над помилками. 

Кожний член методичної комісії працює над своєю методичною темою, 

відповідно до методичної теми Центру, методкомісії. 

Викладачами методкомісії були розроблені завдання ККР з предметів суспільно-

гуманітарної підготовки для самоаналізу та експертної оцінки навчальних досягнень 

учнів під час атестації професії «кравець». 

Методкомісія  проводить моніторинг навчальних досягнень учнів і відповідно до 

цього коректує роботу викладачів по підвищенню навчальних досягнень  учнів. 

Ведеться робота з відстаючими учнями. 

Методична комісія  під час карантину не припиняла свою діяльність. Члени 

меодкомісії постійно підтримували зв'язок та брали участь в он-лайн 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 он- лайн конференціях, організованих методичним центром. В обласному 

педагогічному читанні на тему «Сучасні освітні тренди забезпечення якості освіти»  

викладач англійської мови Шарикіна Алла Сергіївна виступила з  доповіддю «гнучкі 

технології на уроках іноземної мови» 

На останньому засіданні  МК були підведені підсумки роботи, проаналізовані 

недоліки, які необхідно урахувати в наступному році: 

• посилити роботу з учнями, які мають навчальні досягнення початкового рівня, 

розробити дидактичні матеріали для додаткових занять з такими учнями; 

• продовжити роботу з обдарованими учнями; 

• приділити увагу учням, які наступного року будуть проходити ЗНО, регулярно 

проводити для них консультації; 

• залучати до позакласної роботи, як можливо більше учнів; 

• запланувати та провести предметні тижні та відкриті уроки 

 

 

 

 

Голова метоодичної комісії                                         А.С.Шарикіна 


