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План роботи
методичної комісії загальноосвітньої підготовки
на 2018-2019 н.р.
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Питання, які розглядаються
Засідання №1
Обговорення і затвердження плану
роботи та складу методичної комісії
Ознайомлення членів методичної комісії з інструктивно-методичними
матеріалами та додатками до листа
МОН України
Обговорення та затвердження календарно-тематичних планів із загальноосвітніх дисциплін.
Засідання №2
Обговорення доповіді «Використання нетрадиційних форм і засобів
фізичної культури для зміцнення
здоров’я учнів училища».
Обговорення та затвердження завдань для контрольних робіт серед
учнів І курсу.
Про підготовку та проведення першого етапу олімпіад із загальноосвітніх предметів.
Засідання №3
Обговорення деяких питань
проведення ЗНО у 2019 році
Обговорення організації предметних
тижнів.
Доповідь: «Форми організації навчального процесу з історії (системи,
технології навчання: до сутності
поняття)».

Термін
виконання

Відповідальні

Серпень

Каменца М.М
Козак І.В.

Зганич Й.М.

Жовтень

Гонда О.В.

Козак І.В.
Зганич Й.М.

Листопад

Зганич Й.М.
Козак І.В.
Юращук О.Ф.
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Засідання №4
Обговорення доповіді: «Проблеми
мотивації навчальної діяльності учня
в сучасних умовах».
Проведення круглого столу за участю працівників поліції. (В межах
тижня правових знань).
Про організацію та проведення
контрольних робіт з предметів загальноосвітньої підготовки за І півріччя 2018-2019н.р.
Засідання №5
Обговорення підсумків роботи
методкомісії загальноосвітньої підготовки за І півріччя 2018-2019 н.р.
Доповідь: «Професіоналізація майбутнього вчителя у контексті особистісноорієнтованої педагогіки
В.О. Сухомлинського».
Засідання №6
Обговорення відкритого уроку з
екології. (Інтегрований урок).
Доповідь: «Зелені легені нашого
краю».
Засідання №7
«Розвиток пізнавальної діяльності
учнів на уроках інформатики».
Круглий стіл.
Про проведення зрізів знань, що
закінчуються на другому і третьому
курсах.
Засідання №8
Обговорення змісту навчальних
планів, програм та методичних
рекомендацій загальноосвітніх
предметів.
Аналіз роботи методичної комісії.
Стан підготовки кабінетів до нового
навчального року.
Голова МК

Грудень

ВеселовськаН.

Юращук О.Ф.

Зганич Й.М.

Січень

Козак І.В.

Лацанич Л.І.

Березень

Каменца М.М

Травень

Сарай Н.М.

Зганич Й.М.
Червень

Козак І.В.

Зганич Й.М.

М. Каменца

