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Аналіз роботи методичного об'єднання суспільно – гуманітарного циклу за 

2016-2017 навчальний рік. 

На протязі року вчителі прагнули підвищувати якість знань учнів. З цією 

метою проводити додаткові консультації : Ярмолич С.М.- 9,11 кл, Плосконос 

О.А. – 6 клас, Писаренко А.В. – 5 кл. використовували комп’ютер: Кривобок 

С.А – 5, 7 класи, Плосконос О.А. – 9, 11 – зарубіжна література, Писаренко 

А.В.- 6, 9  класи – російська мова, Голуб О.М.- 5-9 класи – музичне мистецтво, 

9, 11 класи – художня культура, Ярмолич С.М. – 8 клас - українська література. 

На уроках , в позаурочний час вчителі формували в дітей самоосвітні , творчі, 

загальнолюдські компетентності . Прагнули через виступи дітей показати 

презентації їх робіт , розігрування сценок , розвиток зв’язного мовлення через 

описи предметів , дій , ознак розвивати креативну особистість , що здатна 

адаптуватися у сучасному суспільстві ( вчитель Плосконос О.А., Ярмолич С.М., 

Кривобок С.А., Сільченко Л.О.) Вчили учнів користуватися самостійно 

здобутою інформацією з книг , додаткової літератури , комп’ютера: Голуб 

О.М., Кривобок  С.А., Писаренко А.В., Плосконос О.А.  

Результативність роботи учнів за рік така: 2 третіх міста у конкурсі імені 

Петра Яцика ( Плосконос О.А., Ярмолич С.М.), два перших місця за конкурс 

Шевченка ( Плосконос О.А., Ярмолич С.М.). Було проведено 6 відкритих 

уроків , 5 заходів . Проводився предметний тиждень з української мови, 

Шевченківські дні – Плосконос О.А., з правознавства – Сільченко Л.О. 

Згідно річного плану роботи проводилися зрізи знань, контрольні роботи . 

Писаренко А.В. для 3 учнів 5 класу проводила додаткові уроки з російської 

мови. 

 

Керівник методичного об'єднання                   А.В.Писаренко  
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Тематика засідань методичного об'єднання вчителів суспільно – 

гуманітарного циклу на 2017-2018 Навчальний рік. 

ВЕРЕСЕНЬ. СЕМІНАР 
1. Опрацювання інструктивно – методичних листів.  

                                                                              Інформація Писаренко А.В. 

2. Опрацювання методичних рекомендацій для роботи в 2017-2018 

навчальному році. 

                                                                               Інформація Писаренко А.В. 

3. Критерії оцінювання знань учнів. 

                                                                              Інформація . Плосконос О.А. 

4. Наслідки ЗНО та  ДПА у 2016-2017 навчальному році та робота над 

підготовкою ЗНО та ДПА 2017-2018 навчального року. 

                                                                              Інформація Плосконос О.А. 

5.Затвердження плану роботи методичного об'єднання ( обговорення 

завдань) 

                                                                             Писаренко А.В. 

ЖОВТЕНЬ КРУГЛИЙ СТІЛ 

1. Затвердження завдань шкільних олімпіад. 

Писаренко А.В. 

2. Використання презентацій , власних виступів для вдосконалення уроків ( 

обмін думками). 

3. Адаптація учнів 5 класу до роботи ( обмін думок). 

СІЧЕНЬ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

1.Про наслідки шкільних та участь учнів школи у районних олімпіадах. 

                                                                        Інформація . Плосконос О.А. 

2. Підсумки зрізів знань , контрольних робіт . 

                                                                         Інформація. Плосконос О.А. 

4. Робота вчителів методичного об'єднання з класними журналами . 

                                                                         Інформація. Плосконос О.А. 

ТРАВЕНЬ. КРУГЛИЙ СТІЛ 
1. Майстер – класи : Ярмолич С.М. – використання місцевого матеріалу на 

уроках української мови . 

2. Писаренко А.В. – активні форми роботи на уроках російської мови : види 

диктантів, описи предметів, дій, ознак; «слухаю тишу і описую її», 

мімічні описи предметів. 

3. Плосконос О.А. – вироблення грамотності на уроках української мови. 

4. Кривобок С.А. – вироблення словникового запасу слів на уроках 

англійської мови . 

5. Сільченко Л.О. – через активні форма роботи прищеплення любові до 

предмета. 
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