
Творчий звіт  

методичної комісії 

суспільно-гуманітарного 

циклу 

за 2018 – 2019 н.р. 
 

Голова методичної секції  

Зозуля А.В.  



ПЛАН РОБОТИ 

методичної комісії 

суспільно-гуманітарного  циклу 



Склад методичної комісії  

суспільно-гуманітарного циклу 

Рибак Л.Д. 

викладач  

Спеціаліст 

 вищої категорії, 

стаж 37 р. 

Льовкін І.В. 

Спеціаліст  

ІІ категорії, 

стаж 4 р. 

Зозуля А.В. 

Викладач 

Спеціаліст  

вищої категорії, 

стаж 25 р. 



Методичні проблеми над якими  

працюють викладачі 
Зозуля А.В. 

Впровадження сучасних освітніх технологій на 

уроках мови та літератури 

Льовкін І.В. 

Особистісно орієнтоване навчання на уроках 

суспільних дисциплін 

Рибак Л.Д. 

Реалізація інтерактивних 

навчальних технологій у 

викладанні вільнообраних 

предметів 



Тиждень економічних дисциплін 
Тиждень економічних дисциплін  

11.03.19 – 15.03.19 

Присвячений Всесвітньому Дню споживача 15.03. 

Дата Назва заходу Місце 
проведення 

Відповідальні  

11.03. Екскурсії на 
підприємство замовника 

кадрів ш. «Західно – 
Донбасська» 

      Всі групи 
За розкладом 

уроків 

Венту О.В. 
Рибак Л.Д 

 Виховна година 
«Люди міцної породи» 

4 урок, каб 5 Венту.О.В. 
 

12.03. Виступ на обласному 
семінарі   

«Інтеграція навчання» 

НМЦ ПТО  
М. Дніпро 

Венту О.В. 

 Відеокалейдоскоп 
 «Як стати міліонером» 

Інформаційний 
хол,  

2,3 перерви  

Рибак Л.Д 

 Конкурс творів  «Якби я 
став богатим…» 

За розкладом 
уроків 

Венту О.В. 
Рибак Л.Д. 

13.03 Конкурс творчих робіт 
ліцеїстів «Ми – проти 

корупції!» 

Інформаційний 
хол 

Венту О.В. 
Рибак Л.Д 

 Конкурс бізнес – планів 
«Як стати успішним 

підприємцем» 

Каб №4, після 
7 уроку 

Венту О.В. 
Рибак Л.Д 

14.03. Анкетування «Щоб бути 
підприємцем, треба 

діяти» 
Вікторина «Всесвітній 

день споживача» 

На протязі дня 
 
 

За розкладом  

Венту О.В. 
Рибак Л.Д. 

 

15.03. Економічна гра -  квест 
«Шахтарський 

поєдинок» 

3 урок 
Каб №4 

Венту О.В. 
Рибак Л.Д. 

 

 Закриття тижня, 
нагородження  

Після 7 уроку , 
каб. № 5. 

Венту О.В. 
Рибак Л.Д. 

Урок-квест 

Шахтарський 

поєдинок 

Вікторина 

 «Всесвітній День 

споживача» 



        Тиждень права 

Круглий стіл учнів І, ІІ, ІІІ курсу з юристом на тему 

«Захист моїх прав та обов’язків» 

Всеукраїнський урок за темою «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації права людини 



Тиждень української писемності 

Мовно-літературний батл  

«Подорож таємницями слова» 

Класна година  

«Кохане наше слово»  



Тиждень Т.Шевченка 

Літературна вікторина «Ім’я 
Шевченка стукає в серцях»  

 Дискусія «Значення поезії 
Т.Шевченка для України» 

П’ятихвилинки « 205 років з 
дня народження Шевченка» 



Участь у  Всеукраїнських конкурсах та 

олімпіадах із загальноосвітніх предметів 
- Всеукраїнський конкурс  знавців української мови ім. Петра Яцика; 

- Міжнародний мовно-літературний конкурс      ім. Тараса Шевченка; 

- Олімпіада з української мови та літератури; Корнійчук Сніжана гр. 5-18 

зайняла ІІІ місце у другому турі обласної олімпіади; 

- Всеукраїнська онлайн олімпіада з української  мови  

(11кл.) “Всеосвіта Зима 2018-2019”; Паламарчу  

Данил гр.1-16 зайняв ІІІ місце; 

- Олімпіада з історії . 



Методичні розробки 
Зозуля А.В. 

 Мовно-літературний батл “Подорож таємницями слова” 

 Класна година “Гумор в житті шахтарів” 

 Тестові контрольні завдання з мови та літератури за новою 

програмою. 

Льовкін І.В. 

 Роботи з тематичного оцінювання з предметів  історія 

України, Всесвітня історія та Громадянська освіта за новою 

програмою. 

 



Самоосвіта 
 Опрацювання  інформації для підготовки до уроків з фахових 

журналів та інтернет-ресурсів; 

 Проходження онлайн тестів з предметів суспільно-

гуманітарного циклу, як складова самоосвіти; 

 Участь у вебінарах НМЦПТО з метою підвищення 

самоосвіти. 



Самоосвіта 
Участь у заходах НМЦПТО у Дніпропетровській області: 
 Семінар з української мови в м.Дніпро “Нова освітня школа”; 

 Майстер-клас з культури мовлення від О.Авраменка у м.Дніпро; 

 Семінар із зарубіжної літератури. Обмін досвідом. м.Дніпро; 

 Семінар “Сучасний інструментарій філолога у процесі викладання 

української мови та літератури”, м.Дніпро; 

 Семінар “Підготовка учнів до ЗНО”; 

 Вебінар НМЦ ПТО “Засідання  секції викладачів історії та громадянської 

освіти”; 

 Семінар викладачів укр. мови та літ.  на базі Історичного музею у м.Дніпро; 

 Вебінар НМЦ ПТО “ЗНО з укр. мови і літ. : інсайти підготовки учнів 

закладів професійно-технічної освіти”; 

 Тренінг для викладачів Громадянської освіти, м.Дніпро; 

Віртуальний майстер-клас НМЦ ПТО “Використання елементів арт-

педагогіки на уроках української мови та літератури”; 

Семінар “Сучасний урок. Позиція педагога та учня в сучасній освіті”,  

м. Дніпро; 

 Майстер-клас для словесників “Застосування біоадекватної технології на 

уроках укр. мови та літератури”; 

 Вебінар НМЦ ПТО “Проектні технології  в методичній роботі. Практика…” 

 



День вишиванки 

Етнолекція “Україно моя вишивана” 

Лекція-презентація “Вишиванка – душа народа” 



Консультації по підготовці до ЗНО-2019 


