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ВСТУП
Творчий союз учителя та учня –
запорука розвитку інтелектуальної
особистості учасників навчальновиховного процесу.
Новаторство,творчість,
професіоналізм –
запорука успіху колективу.
Учитель вчиться все життя. Рівень професійної компетентності вчителя -це його
знання, уміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати
в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя
потребує постійного розвитку й удосконалення.
Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямом реалізації
модернізацій них реформ в освіті й одним із суттєвих напрямків переходу до моделі
інноваційного розвитку України в цілому. Це визначає ключові пріоритети внутрішньо
шкільної методичної роботи, яка має свідомо визначити для себе як пріоритетну мету
забезпечення мобільності вчителя і учня шляхом формування інформаційних і
комунікативних компетенцій.
Методична робота вчителів гуманітарного циклу буде направлена на опрацювання
науково-методичної проблеми «Забезпечення мобільності вчителя та учня шляхом
формування інформаційних та комунікативних компетенцій», метою якої є створення
новітніх інформаційних технологій.
Роботу методичної комісії спрямовано на реалізацію та виконання таких
завдань :
створення системи професійної підготовки вчителя на базі розвитку
інформаційних та комунікативних компетентностей;
розширення змістовного поля підготовки вчителя для формування
компетенцій, що забезпечать його мобільність;
створення умов для забезпечення розвитку інформаційних
компетенцій вчителя й учня;
використання інноваційних засобів і технологій.

Отже, оновлення підходів до підвищення компетентності педагогів можливе через
надання цій роботі системного характеру, чітке визначення завдань, змісту та форм ЇЇ
організації, використання нових форм активного навчання вчителів і модернізацію
традиційних, вибір на науковій основі оптимальної структури методичної роботи.
Методична діяльність вчителів буде ґрунтуватися на таких позиціях :
•

визначення провідної ролі самого фахівця у власній освітній

•

діяльності;

•

побудова навчального процесу як партнерської співпраці тих, хто

•

вчить, із тими, хто вчиться;

•

розвиток професійної педагогічної компетентності вчителя.
-

Склад вчителів методичної комісії
№

Прізвище, ім’я, по

Категорія

Теми, над якими працюють вчителі

Вища

Розвиток критичного мислення на

категорія

уроках історії. Використання схем і

батькові вчителя

1. Коновал І.В. – вчитель
історії та правознавства.

таблиць на уроках основ правознавства.

2. Бугійчик Н.І. – вчитель

І категорія

української мови та

Розвиток творчих здібностей на уроках
української мови та літератури.

літератури

2. Зінько Я.М.- вчитель
української мови та

Вища

Використання народознавчих елементів

категорія

на уроках української мови та

літератури.

3. Лагно Т.І. – вчитель

літератури.
І категорія

української мови та

на уроках української мови та

літератури,

4. Романишин М.Я. –
вчитель англійської мови.

Використання інноваційних технологій
літератури.

ІІ

Використання різноманітних методів і

категорія

прийомів на уроках англійської мови,
які сприяють всебічному розвитку
особистості.

5. Качмар О.М.- вчитель

спеціаліст

німецької мови.

Підвищення ефективності навчального
процесу за допомогою використання
інноваційних технологій на уроках
німецької мови.

6. Кісіль Л.Ф.

Вища

Розвиток пізнавальної активності учнів

7. Христиніна Л.І. – вчитель

категорія

на уроках зарубіжної літератури.

спеціаліст

Вивчення музичної грамотності учнів.

Спеціаліст

Розвиток активізації мислення ,

музичного мистецтва.

8. Мацелюх Г.М. – вчитель
трудового навчання.

розумової та творчої діяльності на
уроках трудового навчання.

9. Мацелюх С.П. – вчитель

ІІ

Християнська мораль – основа

християнської етики.

категорія

виховання молодого покоління.

Засідання № 1
04.09.2017р.
№

Назва заходу

1

Обговорення і затвердження плану
роботи методичної комісії на 2017 – 2018
н.р.
Погодження календарно – тематичного
планування вчителів – предметників на
2017 – 2018 н.р.
Вивчення пояснювальних записок до
програм гуманітарного циклу.
Інформація про забезпечення учнів
підручниками.
Домашнє завдання:
1. Планування предметних тижнів.
2. Підготувати завдання для шкільних
предметних олімпіад.

2

3
4.

Форма
проведення
Круглий стіл

Відповідальні
Коновал І.В,
Лагно Т.І.

Члени МК

Засідання № 2
02.10.2017р.
№

Назва заходу

1

Визначення форм та методів роботи з
обдарованими дітьми, що братимуть
участь у шкільних та районних
олімпіадах
«УПА – тепер нічого не забуто, УПА –
це віра в отчий край
розкутий»(присвячений 70-річниці
утворення УПА).
«Рідна мова – диво калинове»
«Речення двоскладні й односкладні,

2

3.
4.

Форма
проведення
Конференція

Відповідальні

Урок-бесіда за
«круглим
столом»

Коновал І.В.

Виховний захід
Відкритий урок

Зінько Я.М.
Зінько Я.М.

Доповідь

Мацелюх Г.М.

Коновал І.В.

прості і складні".
5.

Конкурс виготовлення композиції:
«Кожен з нас квітка, яка творить шкільну
спільноту»
Домашнє завдання:
1.Підготувати учнів до участі у ІІ турі
Всеукраїнських олімпіад з предметів.

Члени МК

Засідання № 3
18.12.2017р.
Назва заходу
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Використання дидактичних ігор на
уроках.
Аналіз шкільних конкурсів з
предметних тижнів.
Аналіз Всеукраїнських конкурсів.
«Твої права та обов’язки»
«Хто найрозумніший»
Святкування Новорічних та Різдвяних
свят.
Домашнє завдання:
Підготувати розробки уроків для
подання на шкільний сайт «Мій кращий
урок».

Форма
проведення
Семінарпрактикум

Виховна година
Брейн-ринг
Вертеп
Коляда

Відповідальні
Члени МК
Члени МК
Члени МК
Коновал І.В.
Романишин М.Я.
Качмар О.М.
Зінько Я.М.
Христиніна Л.І.
Члени МК

Засідання № 4
23.02.2018р.
Назва заходу
1.
2.
3.

4.

Знавці творчості Миколи Васильовича
Гоголя.
«Музика – частка людського життя»
Вивчення досвіду роботи вчителів
предметників, які атестуються у 20172018 н.р.
«Розвивайся, звеселяйся, наша рідна
мово!»

5.

«Мова наша солов’їна»

6.

«Чи знаєш ти Біблію»
Домашнє завдання:
1. Підготувати завдання для ДПА.
2. Планування заходів до святкування
Шевченківських днів, до
Всесвітнього дня поезії.

Форма
проведення
Урок-турнір

Відповідальні

Відкритий
виховний захід

Христиніна Л.І.

Бесіда

Зінько Я.М
Лагно Т.І.,
Бугійчик Н.І.

Відкритий
виховний захід

Зінько Я.М.

Вікторина

Мацелюх С.П.

Кісіль Л.Ф.

Христиніна Л.І.
Зінько Я.М.

Вчителі-філологи.

Засідання № 5
Назва заходу
1.
2.

2.
3.

«Методичні рекомендації до технології
міжпредметних семінарів».
«Національно-патріотичне виховання у
загальноосвітніх закладах на уроках
англійської мови»
Обговорення роботи МК за 2017-2018
навчальний рік.
Пропозиції щодо роботи методичної
комісії на новий навчальний рік.

Форма
проведення
Доповідь

Відповідальні

Доповідь

Марець І.З.

Коновал І.В.

Члени МК

