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План роботи  

шкільного методичного об'єднання  

вчителів предметів  

суспільно-гуманітарного циклу  

комунального закладу освіти 

«Солонянська середня загальноосвітня школа 

№1 I-III ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

на 2010 – 2011 навчальний рік  

 



Шкільне методичне об’єднання –  

школа становлення і удосконалення  

педагогічної майстерності вчителя 

Науково-методична проблема 

шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

  



Склад шкільного методичного об'єднання 

учителів предметів суспільно-гуманітарного 

циклу 

 
Фото Дані про вчителя Науково-методична проблема Рік остан-

ньої атес-

тації 

 

Дубовик Юлія Павлівна (21.07.1980) – учитель 

англійської мови. Керівник шкільного 

методичного об’єднання учителів предметів 

суспільно-гуманітарного циклу. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж – 10 

років. Завідуюча кабінетом англійської мови 

(№4). Класний керівник 5А класу. 

Формування 

креативного мислення 

учнів – передумова 

розвитку інноваційної 

особистості 

2010 

 

Копиленко Альона Олександрівна (30.04.1980) – 

учитель української мови та літератури. 

Спеціаліст. Педагогічний стаж – 8 років. 

Соціальний педагог школи. 

Розвиток творчих 

здібностей учнів на 

уроках української мови 

та літератури 

2011 

 

Полятикіна Любов Павлівна (10.03.1974) - 

учитель української мови та літератури. 

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. 

Педагогічний стаж – 14 років. 

Формування 

інноваційної особистості 

в процесі вивчення 

української мови та 

літератури 

2011 

 

Болдирєва Людмила Михайлівна (20.01.1976) – 

учитель англійської мови. Спеціаліст другої 

кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж – 14 

років. 

Ситуативна зумовленість 

навчального спілкування 

2011 

 

Колосова Ірина Валеріївна (22.05.1976) – учитель 

української мови та літератури. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж – 9 

років. Заступник директора школи з виховної 

роботи. 

Інтерактивні технології 

на уроках української 

мови та літератури 

2010 

 

Макієвська Тамара Юріївна (4.06.1946) – учитель 

історії, курсу «Людини і суспільства». Спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії. Старший 

учитель. Відмінник освіти України. Педагогічний 

стаж – 39 років. Завідуюча шкільною Кімнатою 

Бойової та Трудової Слави (№40). 

Використання 

країнознавчого 

матеріалу на уроках 

історії як засіб 

формування 

інноваційної особистості 

2010 

 

Федорцова Надія Яківна (5.12.1945) – учитель 

української мови та літератури. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії Старший учитель. 

Педагогічний стаж – 27 років. 

Розвиток творчого 

мислення учнів на 

уроках української мови 

та літератури 

2010 

 

Черевата Ніна Андріївна (19.09.1959) – учитель 

історії та правознавства. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії Вчитель-методист. 

Педагогічний стаж – 29 років.  

Педагогічні інновації на 

уроках історії, 

правознавства 

2010 



Фото Дані про вчителя Науково-методична проблема Рік остан-

ньої атес-
тації 

 

Антонюк Тетяна Валентинівна (27.12.1970) – 

учитель української мови та літератури. 

Завкафедрою української мови та літератури 

шкільного методичного об’єднання вчителів 

предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії. 

Педагогічний стаж – 17 років. Завідуюча 

кабінетом української мови та літератури (№10). 

Класний керівник 9А класу.  

Розвиток творчих 

здібностей учнів на 

уроках української мови 

та літератури 

2009 

 

Баглай Валентина Георгіївна (8.03.1965) – учитель 

української мови та літератури. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії Старший учитель. 

Педагогічний стаж – 24 роки. Завідуюча 

кабінетом української мови та літератури (№1). 

Класний керівник 10А класу.  

Формування 

мовленнєвої культури на 

уроках української мови 

та літератури 

2009 

 

Усенко Ірина Аркадіївна (8.06.1947) – учитель 

світової літератури. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Відмінник освіти 

України. Педагогічний стаж – 36 років.  

Розвиток творчих 

здібностей на уроках 

світової літератури на 

основі інноваційних 

технологій 

2009 

 

Ремез Інна Василівна (1.07.1969) – учитель 

англійської мови. Керівник творчої групи по 

роботі над науково-методичною проблемою 

школи. Спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії. Вчитель-методист. Педагогічний стаж – 

18 років. Завідуюча кабінетом англійської мови 

(№25).  

Учнівське портфоліо як 

засіб формування 

самооцінки учнів 

2009 

 
 

Козило Юрій Валерійович (3.06.1954) – учитель 

історії та правознавства. Завкафедрою історії, 

етики, людини і суспільства, правознавства 

шкільного методичного об’єднання вчителів 

предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

Вчитель-методист. Відмінник освіти України. 

Педагогічний стаж – 34 роки. Завідуючий 

кабінетом історії (№14). Класний керівник 6Б 

класу.  

Проектні технології як 

засіб формування 

інноваційної особистості 

2008 

 

Давидова Наталія Володимирівна (10.06.1963) – 

учитель української мови та літератури. Керівник 

шкільного методичного об’єднання класних 

керівників. Спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії. Старший учитель. Педагогічний стаж – 

26 років. Завідуюча кабінетом української мови та 

літератури (№3). Класний керівник 5В класу. 

Інноваційні технології на 

уроках української мови 

та літератури. 

 

 

 

 

2008 

 

Литвин Майя Олександрівна (7.05.1969) – учитель 

російської мови, світової літератури. Спеціаліст 

першої кваліфікаційної категорії. Педагогічний 

стаж – 21 рік. Завідуюча кабінетом світової 

літератури (№27). Класний керівник 8А класу. 

Індивідуальна та групова 

робота на уроках 

світової літератури 

2008 



Фото Дані про вчителя Науково-методична проблема Рік остан-

ньої атес-
тації 

 

Миргородська Любов Миколаївна (20.02.1956) – 

учитель російської мови та світової літератури. 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

Вчитель-методист. Відмінник освіти України. 

Нагороджена знаком «Василь Сухомлинський». 

Педагогічний стаж – 31 рік. Заступник директора 

школи з навчально-виховної роботи. 

Впровадження 

інтерактивних методів 

навчання на уроках 

світової літератури 

2008 

 

Папченко Ірина Сергіївна (12.01.1975) – учитель 

української мови та літератури. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж – 13 

років. Завідуюча кабінетом української мови та 

літератури (№28). Класний керівник 5Б класу. 

Формування творчих 

здібностей на уроках 

української літератури 

2008 

 

Величко Людмила Анатоліївна (16.11.1951) – 

учитель англійської мови. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Вчитель-методист. 

Відмінник освіти України. Нагороджена 

Грамотою Міністерства освіти і науки України. 

Педагогічний стаж – 41 років.  Завкафедрою 

англійської мови, світової літератури та 

російської мови шкільного методичного 

об’єднання вчителів предметів суспільно-

гуманітарного циклу. Завідуюча кабінетом 

англійської мови (№12). 

Виховання інтересу до 

знань, розвиток творчого 

мислення учнів – 

складові успіху 

оволодіння іноземною 

мовою 

2007 

 

Могильна Наталія Іванівна (12.05.1954) – учитель 

англійської мови. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Вчитель-методист. 

Заслужений учитель України. Відмінник освіти 

України. Педагогічний стаж – 33 роки. Завідуюча 

кабінетом англійської мови (№37).  

Інтерактивні форми 

роботи на уроках 

англійської мови як засіб 

формування творчої 

особистості 

2007 

 

Фещенко Олена Юріївна (29.08.1967) – учитель 

історії та правознавства. Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж – 21 

років. Класний керівник 10Б класу. Завідуюча 

кабінетом історії (№39). 

Формування креативної 

особистості у процесі 

роботи з історичними 

джерелами  

2007 

 



Кабінети української мови та літератури: 

1. №1 - завідуюча Баглай В.Г. 

2. №3 – завідуюча Давидова Н.В. 

3. №10 – завідуюча Антонюк Т.В. 

4. №28 – завідуюча Папченко І.С. 

Кабінети англійської мови: 

1. №4 – завідуюча Дубовик Ю.П. 

2. №12 – завідуюча Величко Л.А. 

3. №21 – завідуюча Болдирєва Л.М. 

4. №25 – завідуюча Ремез І.В. 

5. №37 – завідуюча Могильна Н.І. 

Кабінети історії: 

1. №14 – завідуючий Козило Ю.В. 

2. №39 – завідуюча Фещенко О.Ю. 

Кабінет світової літератури: 

1. №27 – завідуюча Литвин М.О. 

Шкільна Кімната Бойової та Трудової Слави 

1.  №40 – завідуюча Макієвська Т.Ю. 



Основні завдання роботи шкільного методичного об'єднання 

на 2010 – 2011 навчальний рік: 

1. Забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводів  стандартизації 

якісної базової та повної загальної середньої освіти. 

2. Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу відповідно до 

здібностей та нахилів учнів. 

3. Використання сучасних інформаційних технологій аналітичної діяльності на основі да-

них базового та проблемного моніторингу освітньої діяльності. Удосконалювати систему методи-

чної роботи на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методики та 

методики моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів. 

4. Розвиток креативності, творчого мислення учнів у процесі навчання та виховання. 

5. Забезпечення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчите-

лів через координацію зусиль методичних структур різного рівня. 

6. Створення «інформаційного банку» перспективного педагогічного досвіду кращих 

учителів школи на IV етапі провідної методичної теми. 

7. Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи. 

8. Стимулювати створення умов з метою впровадження в процес навчання нових 

комп’ютерних технологій. 

9. Продовжувати роботу по обладнанню навчальних кабінетів у відповідності із вимогами 

чинного законодавства. 

10. Орієнтувати допрофільну та профільну спеціалізацію школи у контексті задоволення 

реальних потреб учнів, батьків, громадськості. Особливу увагу приділити питанням організації та 

проведення навчально-виховного процесу у профільних класах суспільно-гуманітарного та 

філологічного профілів. Організація та проведення занять в освітньому окрузі для учнів 8-11 

класів з предметів суспільно-гуманітарного циклу. Здійснювати систематичний моніторинг якості 

освітніх послуг.  

11. Детально проаналізувати результати участі випускників школи у зовнішньому незалеж-

ному оцінюванні 2010 року. Посилити роботу по підготовці учнів школи та їх батьків до зовніш-

нього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень. Особлива увага приділяється викори-

станню тестових технологій. 

12. Здійснювати індивідуальну роботу, використовувати системний підхід до організації 

роботи із здібними та обдарованими учнями. Особлива увага до організації роботи школи 

олімпійського резерву навчального закладу, шкільного Прес-центру, Кімнати Бойової та Трудової 

Слави. 

13. Активізувати процес переходу від інформаційно-пояснювального підходу до діяльніс-

ного урізноманітнення прийомів, форм, методів навчання, використання групової, парної, індиві-

дуальної роботи, педагогічних програмних засобів.  

14. Продовжувати самоосвіту педагогів, особливо шляхом вивчення матеріалів педагогічної 

преси, науково - практичних семінарів, навчання на курсах підвищення кваліфікації, обміну з 

колегами.  

15. Посилити роботу вчителів по оволодінню нормативно-правовою базою в галузі освіти. 

Своєчасно та в повному обсязі опрацьовувати та керуватись в повсякденній роботі нормами зако-

нодавства в галузі освіти.  

16. Вивчити рівень готовності кожного працівника до використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. Забезпечити систематичний 

моніторинг стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій кожним педагогічним 

працівником. 



Тематика засідань шкільного методичного об’єднання  

вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу: 

 
Засідання №1. 

         15 вересня 2010 року 

 

№№ Питання Хто готує Інформаційне 

забезпечення 

1.  Аналіз навчально-виховного процесу з 

предметів суспільно-гуманітарного ци-

клу в школі у 2009–2010 навчальному 

році та завдання на 2010-2011 

навчальний рік 

Дубовик Ю.П. Довідка 

2.  Представлення, обговорення та 

погодження календарних планів із 

предметів суспільно-гуманітарного 

циклу на І семестр 2010-2011 

навчального року, спеціальних курсів 

«Готуємось до зовнішнього незалежного 

оцінювання», факультативних занять. 

Антонюк Т.В.– українська 

мова та література 

Величко Л.А.– англійська 

мова 

Козило Ю.В. – історія 

 

Календарні плани 

3.  Обговорення індивідуальних планів 

роботи вчителів суспільно-

гуманітарного циклу 

Члени ШМО Індивідуальні 

плани 

4.  Огляд педагогічних програмних засобів 

для підготовки та проведення тестування 

учнів із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій з метою 

забезпечення підготовки до моніторингу 

якості освіти, проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Бондар О.М. Перелік пе-

дагогічних 

програмних 

засобів 

5.  Особливості  методики викладання у 

класі з поглибленим вивченням 

української мови та історії. 

Козило Ю.В. 

Антонюк Т.В. 

Баглай В.Г. 

Методичні 

рекомендації 

6.  Організація роботи шкільного Прес-

центру та Кімнати Бойової та Трудової 

Слави. 

Папченко І.С.,  

Макієвська Т.Ю. 

План роботи 

шкільного Прес-

центру, Кімнати 

Бойової та 

Трудової Слави 

7.  Обговорення плану роботи шкільного 

методичного об'єднання учителів 

предметів суспільно-гуманітарного 

циклу на 2010-2011 навчальний рік 

Дубовик Ю.П. План роботи 

шкільного 

методичного 

об'єднання 

8.  Підготовка матеріалів до проведення 

декади англійської мови. 

Дубовик Ю.П., вчителі 

іноземної мови 

План проведення, 

матеріали 

9.  Підготовка матеріалів для участі в 

районному конкурсі на краще шкільне 

методичне об’єднання  

Члени методичного 

об’єднання  

Заявка на участь, 

матеріали  



Засідання №2.  

26 жовтня 2010 року 

 

№№ Питання Хто готує Інформаційне 

забезпечення 

1.  Про результати моніторингу якості 

освіти (початковий етап) для учнів 

5-11 класів із предметів суспільно-

гуманітарного циклу. Обговорення 

та погодження завдань для 

моніторингового дослідження 

(проміжний етап, грудень) рівня 

якості освіти із суспільно-

гуманітарних дисциплін у 5-11 

класах. 

Чащіна В.О. Довідка, тес-

тові завдання 

2.  Обговорення та погодження 

завдань для проведення олімпіад із 

базових навчальних предметів 

(шкільний тур). 

Антонюк Т.В. – українська мова 

Козило Ю. В. – історія, 

правознавство 

Величко Л. А. – англійська мова 

Литвин М.О. – російська мова 

Завдання для 

проведення 

шкільного 

туру олімпіад 

3.  Підготовка методичних розробок 

для розміщення на 

внутрішкільному сайті. 

Члени методичного об’єднання Матеріали для 

шкільного 

сайту 

4.  Підготовка до відкритих уроків 

учителів, що атестуються. 

«Інноваційні технології в навчанні 

– розвиток творчо обдарованої 

особистості учня.» Презентація 

педагогічних наробок. 

Вчителі, що атестуються Матеріали 

5.  Робота з учнівським портфоліо Ремез І.В. Доповідь 

6.  Розвиток творчих здібностей учнів 

на уроках української мови та 

літератури 

Копиленко А.О. Доповідь 

7.  Участь учнів у творчих конкурсах 

та проектних роботах 

Чащіна В.О. Графік 

8.  Підготовка матеріалів до 

проведення декади історії та 

правознавства. 

Козило Ю.В., вчителі історії План 

проведення, 

матеріали 

9.  Різне   

 



Засідання №3.  

11 січня 2011 року 

 

№№ Питання Хто готує Інформаційне 

забезпечення 

1.  Аналіз навчально-виховного 

процесу з предметів суспільно-

гуманітарного циклу в школі в І 

семестрі 2010–2011 навчального 

року. 

Чащіна В.О. Довідка  

2.  Аналіз результатів шкільних та 

районних олімпіад із предметів 

суспільно-гуманітарного циклу. 

Пушко І.В. Довідка  

3.  Корегування та погодження 

календарних планів із предметів 

суспільно-гуманітарного циклу на 

ІІ семестр 2010–2011 навчального 

року. 

Антонюк Т.В. – українська мова 

Величко Л.А. – англійська мова 

Козило Ю.В. – історія, 

правознавство 

Календарні 

плани 

4.  Ознайомлення з новинками 

навчально-методичної літератури, з 

періодичними виданнями. 

Обговорення статей з методики 

викладання предметів суспільно-

гуманітарного циклу. Участь у 

форумі педагогічних ідей журналу 

«Відкритий урок». 

Дубовик Ю.П.,  

Величко Л.А., 

Антонюк Т.В., 

Козило Ю.В. 

Педагогічна 

преса, 

навчально-

методична 

література 

5.  Ситуації спілкування на уроках 

англійської мови 

Болдирєва Л.М. Доповідь  

6.  Формування спеціальних умінь на 

уроках іноземної мови 

Величко Л.А. Доповідь 

7.  Підготовка матеріалів до 

проведення декади української 

мови та літератури. 

Антонюк Т.В., вчителі української 

мови та літератури 

 

План 

проведення, 

матеріали 

8.  Підготовка до проведення 

шевченківських днів 

Антонюк Т.В. Графік, 

сценарії 

заходів 

9.  Підготовка методичних розробок 

для розміщення на 

внутрішкільному сайті. 

Члени шкільного методичного 

об’єднання 

Матеріали на 

шкільний сайт 

10.  Різне   

 



Засідання №4 

22 березня 2011 року 

 

№№ Питання Хто готує Інформаційне 

забезпечення 

1.  Обговорення та погодження 

завдань для моніторингового 

дослідження (кінцевий етап, 

травень) рівня якості освіти із 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

у 5 – 11 класах. 

Завідуючі кафедрами Тестові за-

вдання 

2.  Обговорення проекту Положення 

про порядок формування 

профільних класів у 2011-2012 

навчальному році. 

Пушко І.В. Положення 

про порядок 

формування 

профільних 

класів 

3.  Результати моніторингового 

дослідження стану готовності учнів 

випускних класів школи до участі у 

зовнішньому незалежному 

оцінюванні рівня навчальних досяг-

нень у 2011 році. 

Бондар О.М. Довідка  

4.  Використання проектної технології 

на уроках історії з метою 

формування творчого мислення 

учнів 

Козило Ю.В. Доповідь 

5.  Інноваційні технології у 

формуванні креативного мислення 

учнів 

Дубовик Ю.П. Доповідь 

6.  Підготовка методичних розробок 

для розміщення на 

внутрішкільному сайті. 

Члени шкільного методичного 

об’єднання 

Матеріали на 

шкільний сайт 

7.  Внесення пропозицій до проекту 

робочого плану школи на 2011-2012 

навчальний рік.  

Дубовик Ю.П. Пропозиції  

8.  Оцінка діяльності педагогів, які 

атестуються у 2011 році, на підставі 

вивчення системи і досвіду їх 

роботи 

Чащіна В.О. – заступник директора 

з НВР 

Дубовик Ю.П. – керівник ШМО 

Антонюк Т.В. – завкафедрою 

Козило Ю.В. – завкафедрою 

Величко Л.А. - завкафедрою 

Системи 

роботи і досвід 

роботи 

вчителів, що 

атестуються 

9.  Підготовка матеріалів до 

проведення декади світової 

літератури. 

Величко Л.А., вчителі світової  

літератури 

 

План 

проведення, 

матеріали 

10.  Різне   

 

 

 



Засідання №5 

04 травня 2011 року 

 

№№ Питання Хто готує Інформаційне 

забезпечення 

1. Обговорення та погодження завдань 

для проведення ДПА з предметів 

суспільно-гуманітарного циклу  

Завідуючі кафедрами Завдання для 

проведення 

ДПА 

2. Внесення пропозицій до проекту 

робочого плану школи на 2011-2012 

навчальний рік 

Дубовик Ю.П. Пропозиції до 

проекту 

робочого 

плану 

3. Підготовка методичних розробок для 

розміщення на внутрішкільному 

сайті. 

Члени шкільного методичного 

об’єднання 

Матеріали на 

шкільний сайт 

4.  Різне   

 

 

 


