
План роботи вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2019/2020 
навчальний рік 

 
( серпень - вересень ) 

№ 
п/п 

ЗМІСТ РОБОТИ Форма 
проведення 

Відповідальні 

1 Звіт голови МК про проведену роботу за 
2018-2019 н.р. 

Круглий 
стіл 

Керівник МК 
 

2 Ознайомлення з планом роботи на 2019-
2020 н.р. 

Круглий 
стіл 

Керівник МК, 
 

3 Опрацювання нормативних документів та 
інструктивно-методичних матеріалів щодо 
вивчення навчальних предметів у 2019-2020 
н. р. 
Ознайомлення з вимогами щодо 
дотримання норм єдиногоорфографічного 
режиму, методичними рекомендаціями 
щодо оформлення та ведення класних 
журналів. 

Виступи Вчителі -
предметники 

 

4. Розгляд і обговорення календарно-
тематичного планування предметів 
гуманітарного циклу 

 Члени МК 

5. Підготовка до шкільних олімпіад, підбір 
завдань 

Обговорення Вчителі -
предметники 

6. Результати проведення ЗНО в 2018-2019 н.р. Обговорення Вчителі-
предметники 

7. Підготовка і проведення Дня української 
писемності 

Планування Вчителі 
української 

мови 

 
 ( жовтень – грудень) 

Тема: Система та результативність роботи з обдарованими учнями 

№ п/ 
п 

ЗМІСТ РОБОТИ Форма 
проведення 

Відповідальні 

1 Затвердження режиму 
проведення шкільних олімпіад 

Звіт Вчителі-пред- 
метники 

2 Про організацію та підготовку до 
II етапу олімпіад 

Звіт Керівник МК 

3 Особливості індивідуальної 
роботи з обдарованими учнями з 
метою підвищення їх творчого 
потенціалу. 

Круглий стіл Вчителі 
предметники 

4 Обговорення проблемного 
питання « Використання 
інтерактивних технологій на 
уроках історії. Формування 
самоосвітньої компетентності 
учнів.» 

Обмін досвідом Яцков В.А. 

5. Підготовка та проведення І туру 
Міжнародного конкурсу ім.. Т 
Шевченка, П.Яцика 

Обговорення Голова МК 
Вчителі 
української 
мови 



8. Психологічні труднощі у навчанні 
п'ятикласників. Відвідування та 
обговорення уроків у 5-х класах 

Проблемни й стіл Вчителі-
предметники 

9. Результати проведення районних 
олімпіад 

Звіт Голова МК. 

10. Тести на уроках суспільно-
гуманітарного циклу. Чи вміють 
діти ними оперувати? 

Дискусія Вчителі -
предметники 

11 Педагогічні посиденьки Обмін  досвідом Вчителі -
предметники 

 
січень - березень 

№ 
п\п 

ЗМІСТ РОБОТИ Форма 
проведення 

Відповідальні 

1.    
 
 

2. Презентація творчого напрацювання 
вчителів ,що атестуються 

Обмін 
досвідом 

 
 

3. Обговорення проблемного питання 
«Формування культури мовлення та 
орфографічної грамотності на уроках 
української мови та літератури » 

Обмін 
досвідом 

Вчителі-
предметники 

4. Формування правової свідомості та 
правової культури учнів на уроках 
правознавства з використанням 
інтерактивних методів. 

Обмін 
досвідом 

 

5. Застосування мультимедійних технологій 
при вивченні англійської мови 

Обмін 
досвідом 

. 

6.  
 
 

Урок  

7.     
 
 

 

8.  
 
 

Обмін 
досвідом 

 

9. Підготовка до ДПА та ЗНО 
Огляд інструктивних документів 

Круглий стіл Вчителі-пред- 
метники 

 
ЗАСІДАННЯ 4 (ТРАВЕНЬ) 

№ 
п/п 

ЗМІСТ РОБОТИ Форма 
проведення 

Відповідальні 

1. Звіт голови Мк про виконану роботу за рік Звіт Голова МК 

2. Звіт вчителів про виконання планів та 
програм 

Звіт Вчителі МК 

3 Про особливості організації та проведення 
ДПА в 9 класі з предметів суспільно-
гуманітарного циклу. Вивчення Положення 
про державну підсумкову атестацію учнів у 

Повідомлення  



системі загальної середньої освіти. 

4. Складання перспективного плану роботи МО 
гуманітарного циклу на 2020/2021 н.р. 

анкетування Голова МК 

5. Участь учителів у  серпневих засіданнях МО   

 


