Протокол
засідання методичної комісії гуманітарно – естетичного циклу від
15.03.2018
№4
Голова засідання – Коновал І. В. Секретар – Христиніна Л. І.
Присутні – члени комісії, практичний психолог Мацелюх Г. М., соціальний
педагог Мацелюх С. П.
Порядок денний
1. Знавці творчості Миколи Васильовича Гоголя
2. «Музика – частка людського життя»
3. Вивчення досвіду роботи вчителів предметників, які атестуються у
2017 – 2018 н. р.
4. «Розвивайся, звеселяйся, наша рідна мово!»
5. «Мова наша солов’їна»
6. «Чи знаєш ти Біблію»
1. Слухали:
Кісіль Л. Ф. вчителя зарубіжної літератури.
У 8 класі було проведено турнір знавців творчості М. В. Гоголя.
Мета заходу: закріпити знання учнів про життя та творчість М. В. Гоголя,
звичаї та традиції Запорізької Січі, розвивати усне мовлення , логічне мислення,
увагу,

сприяти

патріотичному

вихованню,

пробудженню

національної

самосвідомості.
На дошці були прикріпленні козацька символіка, плакати «Де козак, там і
слава», «Душу й тіло ми положимо за нашу свободу».
Під козацький марш вийшли хлопці в козацькому вбранні. Після
презентації команд (пісня, девіз, емблема) юнаки доводили, що вони нащадки
славного козацького роду.

Під час проведення турів: «Бліц», «Знайдіть зайве», «Звичаї та традиції
козаків», «Хто є хто», «Лист турецькому султану» учасники гри проявили
акторські здібності, увагу, логічне мислення. За активну участь у турнірі
грамотами нагороджені Бутка Юрій та Семкіяш Ростислав.
Ухвалили:
У минулому українського народу було таке неповторне і легендарне
явище, як Запорозька Січ. Це про неї Гоголь писав: «Так ось вона Січ! Ось те
гніздо, звідки вилітають усі горді й дужі, як леви! Ось звідки розвивається воля
й козацтво на всю Україну!».
Душа, дух… Власне він і є народом, нацією… Ми любимо свою Україну
за все: і за цей наш вітряний степ, і за ясні зорі, і за чумацький шлях, яким наші
предки мандрували до Криму, і за материнську пісню. Але найбільше – за те,
що сформувалося в душі народу й передається з покоління в покоління. Таким
духовним набуттям є пам'ять про волелюбних лицарів наших степів –
запорозьких козаків.
2. Слухали:
Христиніна Л. І., вчитель музичного мистецтва повідомила що під час
предметного тижня було проведено багато конкурсів, де діти показали свої
знання, вміння та творчі здібності.
Участь у конкурсах брали учні 1 – 9 класів. Команди відгадували загадки
про ноти, співали пісні, відповідали на питання вікторини.
За активну участь учні – переможці були нагородженні грамотами та
призами. Вчителька ділилась досвідом своєї роботи, що учні нашої школи
займали призові місця у різних районних заходах, були нагороджені дипломами
у виконанні пісень.
Ухвалили:
Виховний захід «Музика – частка людського життя» проведений
вчителем організовано та змістовно. Нелегка доля у нашої пісні. У всі часи

пісня була частиною людського життя. Мандрувала вона чумацькими шляхами,
із заробітчанами лунала у полі спекотного дня і тихого літнього вечора.
Нехай завжди з нами буде рідна пісня, нехай збереже вона тепло наших
сердець, наше життя, нехай робить усіх душевнішими, красивішими у своїх
почуттях, підносить нашу національну і людську гідність.
3. Слухали:
Зінько Я. М., вчитель української мови та літератури зазначила мету виховного
заходу: «Мова наша солов’їна»: ознайомити учнів з історією розвитку
української мови, навчити бережливо ставитись до неї, виховувати почуття
ніжності та пошани, любові та поваги до рідного слова.
Зінько Я. М. з досвіду своєї роботи повідомила, що учні беруть участь у
районних конкурсах, олімпіадах і неодноразово займали призові місця за
активну успішність.
До Дня рідної мови були проведені бесіди вчителями української мови та
літератури «Розвивайся, звеселяйся, наша рідна мово!».
Ухвалили:
Наша мова – одна з найдревніших і найбагатших серед тисячі мов світу.
Вчителька у проведені виховного заходу донесла до дітей. Чи всі ми носії цієї
чудової мови, незалежно дбаємо про неї? Чи всі усвідомлюємо, яким великим
скарбом володіємо.
У слові рідної мови прихована та енергія, що розкріпачує людину, робить
її незалежною, допомагає усвідомити свою значущість у світі, дає захисток
душі й духу.
Вчителі філологи Зінько Я. М., Бугійчик Н. І., Лагно Т. І. ознайомили
учнів, що День рідної мови, що день повернення українців до їхньої історичної
пам’яті, вони намагалися розбудити серця старшокласників, допомогти їм

усвідомити себе українцями, повертаючись до національного – повертаємось до
себе.
4. Слухали:
Мацелюх С. П. – вчителя християнської етики.
Майбутнє нашої держави, що має багату тисячолітню християнську
культуру, залежить від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які
закладаються в серця молоді, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом,
його історією, традиціями, від мудрої книжки, рідного слова.
Метою проведення тижня християнської етики є формування особи
школяра на засадах християнської моралі, доброти, людяності, милосердя,
виховання

духовно

багатої

особистості,

яка

б

усвідомлювала

свою

відповідальність перед Богом. Діти усвідомлюють, що джерелом духовних
знань є Біблія.
Біблія – це правда, яку повинні знати всі. Вона вказує де добро, а де зло.
Протягом всієї історії Бог спасає людей через людей, через посланих пророків в
Старому Завіті і через Сина Свого Ісуса Христа в Новому Заповіті.
Біблія – невичерпне джерело нашої віри і моралі, вона – слово Боже
звернене до нас.
Ухвалили:
Головною книгою християнської релігії, найпоширенішої в нашій країні,
є Біблія. Це видатна пам’ятка культури, яка увібрала в себе не тільки релігійні
погляди й вірування, а й поетичні твори, народну мудрість, моральні заповіді,
історичні дані тощо. Тому вона становить величезну історичну та культурну
цінність.

Голова засідання:

Коновал І. В.

Секретар:

Христиніна Л. І.

