
Протокол №2 

засідання методичного об’єднання 

вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін 

НВК “ШЕЛ” 

від 04 січня 2022 року 

Голова МО – І.П.Ярема 

Секретар – М.Ю.Лущак 

Присутні – 6 

Відсутні – 0 

Порядок денний: 

1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за I семестр 2021/2022 

н.р. 

2.Про результати моніторингових робіт з української мови 

3.Про результати роботи членів методичного об’єднання. Проблеми вчителів у I 

семестрі та шляхи їх вирішення. 

4.  “Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення”. Скрайбінг – 

сучасний засіб візуалізації мислення учнів. 

5. “Філологічна студія” – дистанційне навчання: опановуємо роботу на 

навчальних платформах разом. 

 

Слухали 1: 

 Вчителів гуманітарного циклу щодо виконання ними планів та програм 

за I семестр 2021/2021 н.р. . 

Ухвалили 1: 

Роботу вчителів вважати “позитивною”. 

Слухали 2: 

Вчителів стосовно результатів моніторигових робіт з української мови за 

I семестр 2021/2021 н. р. 

Ухвалили 2: 

Вдосконалити рівень орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 

Слухали 3 : 

1. Про сумлінну роботу педагогічних працівників. 

2. Н.Баскакову, що на уроці потрібно чергувати методи і форми навчання. 

Різноманітність заохочує учнів до діяльності, мотивує їхню роботу. Рольові 

ігри, дискусії, мозкові штурми, демонстрації, проектна діяльність, створення 

аудіовізуальних презентацій, робота в малих групах – усе це стимулює учнів 

до вивчення навчального матеріалу. 

Перед кожним учнем треба ставити реалістичні вимоги. Вимоги учителя 

мають бути високими, але не настільки, щоб учні не могли їх виконати і тому 



втрачали інтерес до навчання. На початку вивчення теми вчитель повинен 

ознайомити учнів із вимогами, пояснити, чого вони мають навчитися, 

допомогти кожному учневі поставити перед собою цілі, яких він має 

досягнути. Нереальні цілі можуть призвести до розчарування і втрати 

інтересу до навчання. Крім того, цілі, визначені самим учнем, завжди є більш 

ціннісними, ніж поставлені вчителем або батьками. 

Ухвалили 3: 

Постійно вдосконалювати педагогічну майстерність. 

Слухали 4: 

І.Ярема продемонструвала майстер – клас “Сучасний урок: вимоги, 

проблеми, шляхи удосконалення”. Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації 

мислення учнів. 

Ухвалили 4: 

 Виступ вчителя сформував у присутніх мотивацію до самовдосконалення 

та саморозвитку. 

Слухали 5: 

В. Рабинюк. Використання інноваційних технологій у процесі вивчення 

різних предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити 

методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість 

педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, 

уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та 

комп’ютерної техніки 

Ухвалили 5: 

 Заслухану інформацію взяти до уваги. 

 

Голова                                                        І.П.Ярема 

Секретар                                                    М.Ю.Лущак 

          

 


