Затверджую
Директор НВК № 12

№

ЗМІСТ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ

1. Організаційно-методична нарада вчителів
історії та правознавства.
2. Індивідуальні співбесіди з учителями
історії та правознавства з питань ведення
ділової документації вчителя.
3. Діагностування вчителів
суспільствознавчих предметів з метою
виявлення педагогічних утруднень.
4. Укладання матеріалів до виставки
методичних напрацювань учителів
кафедри.
5. Діагностування учнів з метою виявлення
шляхів стимулювання навчальної
діяльності.
6. Відвідування уроків та виховних заходів з
предметів що вивчаються.
7. Упорядкування карт взаємовідвідування.
8. Створення комп’ютерної презентації про
роботу шкільного методичного об’єдання
вчителів суспільствознавчих дисциплін.
9. Підготовка матеріалів для висвітлення
основних форми роботи на уроках історії у
6-9 класах
10. Підготовка демонстраційного
тренінгового заняття по інтерактивних

Лагодюк В.Ю.

Термін
виконання

Відмітка
Відповідальний
про
виконан
ня
07.11.2016р. Мотузко О.В.
Листопад

Мотузко О.В.

14.11.2016р. Мотузко О.В.
До грудня

Скрипнюк Н. М.

Листопад

Кравчук Н.М.

Листопад- Мотузко О.В.
грудень
До
Скрипнюк Н.М.
педагогічної
ради
До
Скрипнюк Н.М.
09.12.2016р.
До
Марчук Н.М.
09.12.2016р.
До
Жагаріна О.О.
09.12.2016р.

формах роботи на уроках історії та
правознавства
11. Обробка даних для висвітлення
особливостей навчання історії та
правознавства в школі.
12. Підготовка матеріалів про вивчення
суспільствознавчих дисциплін через
історичне краєзнавство і дослідницьку
роботу в архіві.
13. Узагальнення матеріалів про організацію
навчально-виховного процесу з
суспільствознавчих дисциплін
в НВК № 12

До
09.12.2016р

Грещук Т.М.

До
Чернишова О.П.
09.12.2016р.
До
Мотузко О.В.
09.12.2016р.

Затверджую:
Директор

№

ЗМІСТ ПИТАННЯ

Форма
виконання

Лагод юк В.Ю.

Відповідальний

1.

Вибори секретаря педагогічної ради.

Голосування

Педколектив

2.

Про виконання рішень попередньої педради.

Виступ

Лагодюк В.Ю.

3.

Про організацію навчально-виховного
процесу із суспільствознавчих дисциплін.

Доповідь

Мотузко О.В.

4.

Особливості навчання суспільствознавчих
дисциплін.

Співдоповідь

Грещук Т.М.

5.

Про роботу шкільного методичного
Звіт
об’єдання вчителів історії та правознавства.

Основні форми роботи на уроках історії у 6-9
класах
7. Вивчення суспільствознавчих дисциплін
через історичне краєзнавство і дослідницьку
роботу в архіві
8. Майндмеп або інтелектуальна карта,
використання на уроках суспільствознавчих
дисциплін
9. Ітерактивна вправа «Актуальність
міжпредметних зв’язків».
10 Психолого-педагогічні особливості навчання
історії в школі.
11. Підготовка проекту ухвали рішень
педагогічної ради.
6.

Скрипнюк Н.М.

Співдоповідь Марчук Н.М.
Співдоповідь

Чернишова О.П.
Жагаріна О.О.

Співдоповідь
Обговорення
Коментар

Скрипнюк Н.М.,
голови ШМО
Кравчук Н.М.

Узагальнення Секретар
пропозицій
педагогічної ради

УХВАЛА:
1.Адміністрації закладу:
1.1. Забезпечувати належні умови для вивчення суспільствознавчих
дисциплін в НВК № 12.
Постійно
1.2. Посилити контроль за підготовкою учнів до державної підсумкової
атестації у формі ЗНО.
Постійно
1.3. Сприяти зміцненню та поновленню матеріально-технічної бази
для викладання
суспільствознавчих дисциплін відповідно до вимог
чинного законодавства, поновити матеріально-технічну базу кабінету
№206 за наявності фінансування
Постійно
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Мотузко О.В.
надавати методичну допомогу при підготовці до загальноміських та
обласних заходів, здійснювати методичний супровід при атестації вчителів
кафедри.
Постійно
3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кульчинській М.П.
забезпечувати вчасне підвищення рівня фахової майстерності та атестації
учителів кафедри.
Упродовж навчального року
2. Голові ШМО Скрипнюк Н.М.:
2.1. Обговорити
результати вивчення стану організації навчальновиховного процесу з історії України, всесвітньої історії, правознавства,
курсу «Людина і світ» на засіданні методичного об’єднання.
До лютого 2017р.
2.2. Розширити роботу з обміну дидактичними матеріалами між членами
методичного об’єднання, активізувати взаємовідвідування уроків,
забезпечити розширення учителями власного наукового та методичного
кругозору.
Постійно
3. Учителям-предметникам:
3.1.Підвищувати ефективність уроку шляхом впровадження інноваційних
технологій навчання та у відповідності до Державного стандарту базової
та повної середньої освіти (освітня галузь «Суспільствознавство»).
Постійно.
3.2. Звернути особливу увагу на засвоєння навчального матеріалу учнями
11-х класів, краще готувати учнів до складання ЗНО та дотримуватись
критеріїв семестрового, річного оцінювання, мінімалізувати розбіжності
між результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації у
формі ЗНО.
Постійно
3.3. Активізувати видавничу діяльність.
Постійно
3.4. Брати активну участь у фахових міських та обласних
конкурсах,заходах.
Постійно

3.5.Розвивати дидактичну базу кабінетів.
Постійно
3.6. Вести позакласну роботу та роботу з батьками з суспільствознавчих
предметів.
Постійно
3.7. Забезпечувати підготовку та участь учнівської молоді у творчих
конкурсах, Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін,
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН
України.
Постійно

