
Звіт 

про роботу МО суспільно-гуманітарних предметів за І семестр 

2017-2018 н. р. 

Протягом I семестру 2017-2018 навчального року члени 

МО продовжили роботу над опрацюванням методичної 

проблеми «Формування компетентної особистості шляхом 

творчого підходу до організації навчально-виховного процесу  в 

сучасних умовах» 

Робота методичного об’єднання здійснювалась на  основі плану методичного 

об’єднання та загально училищного плану роботи.  

За перший семестр було  проведено п’ять засідання методичного об’єднання з тем: 

1. Про нормативно-правову документацію щодо організації навчально-виховного 

процесу у 2017-2018 навчальному році. 

2. Про оорганізаційні та методичні особливості викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін. 

3. Про використання інноваційних технологій на уроках гуманітарних дисциплін. 

4. Про розвиток креативної особистості шляхом впровадження активних форм 

роботи. 

5. Про національно-патріотичне виховання на уроках суспільно-гуманітарних 

дисциплін. 

 На першому (серпень 2017 р.) та другому засіданнях педагоги ознайомились з 

нормативними документами  з питань освіти, з інструкцією ведення журналів, обговорили і 

затвердили план роботи методичного об’єднання, ознайомились з планами НМЦ ПТО на 

2017-2018 н.р. 

Під час засідань методичного об’єднання викладачі виступили з темами: 

1. Інформаційні технології на уроках української мови та літератури  

(Салій О.М.). 

2. Організація оздоровчо-фізкультурної діяльності учнів через інтеграцію 

інноваційних технологій (Горбунова І.І.). 

3. Робота з аудіовізуальними та мультимедійними засобами на уроках історії і 

правознавства (Кривенко Н.М.). 

4. Нестандартні уроки суспільствознавства як форма розвитку креативності учнів 

(Сорокіна Т.В.). 

5. Національне-патріотичне виховання на уроках англійської мови 

(Цирулік О.С.). 

6. Військово-патріотичне виховання у державному навчальному закладі 

(Гонор Г.В.). 

7. Впровадження системи національно-патріотичного виховання на уроках 

фізичної культури та позаурочний час (Сорокін Л.В.). 

Члени об’єднання взяли участь в організаційно-методичних заходах обласного 

управління освіти і НМЦ ПТО у Сумській області. Викладач фізичної культури 

Горбунова І.І. взяла участь у робочій групі керівників фізичного виховання з 

підготовки плануючої документації на навчальний рік (вересень 2017 р.). 

Удосконалюючи педагогічну майстерність, викладачі Салій О.М., Цирулік О.С., 

Горбунова І.І. виступили на засіданні  педагогічної ради «Психолого-педагогічний 

аналіз контингенту учнів І курсу та їх підтримка в адаптаційний період» (31.10.17р.).  

Чільне місце у роботі МО посідає участь у проведенні позаурочних виховних 

заходів, конкурсів, олімпіад. 

Викладачі суспільно-гуманітарних 

предметів активно залучали учнів 

начального закладу до участі в 

предметних олімпіадах.  Викладач 

Салій О.М. провела І етап мовного 

конкурсу ім.. П. Яцика та мовно-



літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка та підготувала ученицю І курсу Дорогу А. та 

ученицю ІІІ курсу Борисенко А. до участі у  ІІ етапі конкурсу. Ці учні посіли ІІ і ІІІ 

призові місця. Викладач іноземної мови Цирулік О.С.  залучила учнів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» (05.12.17р.). Викладач 

Зарубіжної літератури Гудим І.М. провела І етап конкурсу учнівської творчості у 

номінації «Література» та надала допомогу учениці ІІІ курсу Борисенко А. у підготовці 

літературно-пізнавльної гри «Грані життя».  Дана робота зайняла призове ІІІ місце у 

другому відбірковому етапі.   

Викладач фізичної культури Горбунова І.І. провела відкритий виховний захід  

«Спритні та сміливі» присвячений Дню захисника України.  
Члени МО проводили контроль за 

рівнем навчальних досягнень учнів з 

супільно-гуманітарних предметів, згідно з 

графіком були проведені перевірочні 

контрольні роботи для учнів І курсу з 

метою виявлення рівня знань за курс 

неповної середньої освіти. Під час 

засідання МО (10.10. 17 р.) проведений 

аналіз перевірочних робіт. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації при СОІППО 

Сорокіна Т.В (вересень 2017 р.), Горбунова І.І. (листопад грудень 2017 р.), Гонор Г.В. 

(листопад грудень 2017 р.). Викладачі Гудим І.М. завершили дистанційні курси 

підвищення кваліфікації при СОІППО (травень-грудень 2017 р.), Сорокіна Т.В 

(травень-грудень 2017 р.). 

З метою розповсюдження власного педагогічного досвіду викладач Горбунова І.І.  

опублікувала  статтю «Діяльність викладача з формування здоров’я підростаючого покоління» 

( листопад 2017 р.) у збірнику наукової педагогічної конференції «Розиток особистісно-

професійної компетентності педагогів для реалізації проблеми «Навчальний заклад – 

територія здоров’я»». 

З метою профорієнтаційної роботи 14 грудня викладачі Цирулік О.С., Горбунова 

І.І. відвідали загальношкільні батьківські збори випускних класів (9, 11 класи) КУ 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми.    

 
 


