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ПЛАН РОБОТИ  

методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін   

на 2020 - 2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін        

виконанн

я 

Відповідальни

й за 

виконання 

Прим

ітка 

1.1 
Затвердити план роботи методкомісії  на 

2020-2021 навчальний рік 

 

 

 

Cерпень-

вересень 

2020 р  

Керівник 

методичної 

комісії., 

заст. дир з НР  

 

1.2 
Скоригувати та затвердити  навчальні 

плани та програми 

Керівник 

методичної 

комісії, заст. 

дир. з НВР 

 

1.3 
Затвердити плани роботи кабінетів, план 

роботи МК на 2020-2021 н. р.   

Зав.кабінетами, 

Методист 

 

1.4 

Обговорити тематику першого уроку, 

форми організації навчального процесу в 

умовах адаптивного карантину  

Члени 

методкомісії 

 

2.1 
Про участь у засіданні методсекції 

викладачів суспільних дисциплін  

Жовтень 

2020 р.  

Кобаль П.П. 
 

2.2 
Провести огляд новинок методичної та 

психолого-педагогічної літератури 

Бібліотекар, 

практичний 

психолог, 

методист 

 

2.3 

Обговорити та затвердити завдання для 

проведення І етапу Всеукраїнської 

олімпіади 

Члени 

методкомісії 

 

2.4 

Обговорити та затвердити завдання для 

проведення конкурсу з української мови 

ім. П. Яцика та мовно-літературного 

конкурсу  ім. Шевченка 

Вереш Г.А. 

 

 

 

 

2.5 

Про участь у засіданні методсекції 

викладачів української мови та 

літератури 

Густа Т.М. 

 

2.6. 
Провести обговорення відвіданого уроку 

української мови 
Вереш Г.А. 

 



3.1 

Заслухати та обговорити доповідь з теми 

«Формування життєвої компетентності 

учнів на уроках української мови та 

літератури» 

Листопад 

2020 р. 

 

Верещ Г.А. 

 

3.2 

Про участь у обласному конкурсі 

літературних творів, творів 

образотворчого мистецтва та фоторобіт 

на тему «Захисники України: історія та 

сьогодення» 

Міндак С. О. 

 

3.3 
Провести обговорення відвіданого уроку 

англійської мови 
Литвинюк М.Й. 

 

3.4 
Обговорити та затвердити план заходів 

до Дня української писемності та мови 

Викладачі-

філологи 

 

4.1 
Провести обговорення відвіданого уроку 

української мови 

Грудень 

2020 р.  

 

Густа Т.М. 
 

4.2 

Заслухати та обговорити звіт керівника 

методкомісії про роботу в першому 

півріччі 2020– 2021 н. р. 

Керівник 

методкомісії 

 

4.3 

Провести аналіз навчальних досягнень 

учнів з предметів суспільно-

гуманітарного циклу 

Керівник 

методкомісії  

 

 

5.1 
Обговорити та затвердити план заходів в 

рамках Тижня англійської мови  

Січень-  

лютий 

2021 р. 

Кикина М.О. 
 

5.2 Про проведення Тижня української мови 
Викладачі-

філологи,  

 

5.3 
Обговорити та затвердити план заходів 

до Дня соборності України 
Кобаль П.П. 

 

6.1 
Спланувати заходи в рамках 

Шевченківських днів  

Березень  

2021 р. 

Викладачі-

філологи 

 

6.2 

 

Провести обговорення відвіданого уроку 

зарубіжної літератури 
Вереш Г.А. 

 

6.3. 
Заслухати творчий звіт викладача, що 

атестується 
Вереш Г.А. 

 

6.4. 
Провести обговорення виховного заходу 

до річниці Карпатської України 
Кикина М.О. 

 

7.1 Про участь у проведенні Тижня книги 

Квітень  

2021 р. 

Вереш Г.А.,  

Густа Т.М. 

 

7.2 

Заслухати та обговорити доповідь з теми 

«Нестандартні форми і методи 

самостійної роботи на уроках української 

літератури» 

Густа Т.М. 

 

7.3 
Про участь у заходах в рамках 

Методичного дня училища 

Члени 

методкомісії 

 

8.1 Про відзначення Дня вишиванки 
Травень 

2021 р. 

Викладачі-

філологи 

 

 



8.2 

Обговорити план проведення читацької 

конференціі для здобувачів освіти та 

викладачів «Моя золота полиця» 

Вереш Г.А. 

 

8.3. Обговорити  відвіданий урок історії Кобаль П.П.  

9.1. 

Підсумувати роботу над створенням 

комплексно-методичного забезпечення 

предметів суспільно-гуманітарного циклу  

 

Червень 

2021 р. 

Керівник  

методичної 

комісії 

 

9.2. 

Проаналізувати роботу методкомісії 

суспільно-гуманітарних дисциплін за 

2020-2021 н. р.  

Керівник  

методичної 

комісії 

 

9.3. 
Обговорити проект плану роботи МК на 

наступний рік 

Члени 

методкомісії 

 

 

 
 

 

 

 

Розглянуто і схвалено  на засіданні методичної комісії 

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін  \ 

 

Протокол №1 від ______серпня  2020 року 

 

 

 

 

Голова методичної комісії                              Г.А. Вереш          

 

Секретар методичної комісії                                  Т.М. Густа 

 

Методист            В.Т. Фегер 
 


