
ПОГОДЖЕНО                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ 

Методист             О.Липовенко                                                             Директор ліцею 

«__   »  _____________2019  р.                                                             _____________ В. ПУСТОВІТ 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання               

будівельних та загальних професій для всіх галузей економіки 

ДПТНЗ “Рокитнянський професійний ліцей” 

на 2019-2020 н.р. 

 

Керівник:  Семенюта С.І. – викладач  спецдисциплін  

будівельних професій. 

Загальноліцейна тема: « Формування конкурентоспроможної особистості засобами 

інноваційних технологій»  

Робота методкомісії спрямована на науково-методичне забезпечення навчального процесу; 

вивчення та оцінювання навчальної діяльності учнів; підвищення професійної майстерності та розвиток 

творчого потенціалу викладачів та майстрів виробничого навчання; роботу з молодими спеціалістами; 

атестацію викладачів і майстрів в/н і організацію їх самоосвіти; поширення педагогічних інновацій та 

передового педагогічного досвіду; організаційну роботу та матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу. 

Методична тема, над якою працюють викладачі та майстри в/н методичної комісії: "Складові 

у формуванні професійно-практичних компетентностей учнів." 

 

Список членів методичної комісії 

 Голова методичної комісії - Семенюта С.І. 

№ з/п Прізвище, ім'я по 

батькові 

Кваліфікаці

йна кат. 

Предмет, який 

викладає 

Індивідуальна методична тема над  

якою працює викладач 

1 Семенюта Світлана 

Іванівна 

Вища кат.  

п/з «старший 

викладач» 

Спецпредмети 

будівельних 

професій 

Формування загальнопрофесійних і 

ключових компетентностей при 

підготовці робітників будівельних 

професій. 

2 Давиденко 

В'ячеслав Григорович 

14 т.р. Старший 

майстер 

  Співпраця з роботодавцями 

3 Глущенко Любов 
Іванівна 

14 т.р. 
п/з I кат. 

Глущенко 
Любов 

Іванівна 

Застосування художніх технік 
оздоблення при  підготовці 

опоряджувальників. 

4 Давиденко 

Валентина Іванівна 

14 т.р. 

п/з І кат 

Майстер в/н Формування творчої особистості учня 

шляхом впровадження сучасних 

технологій  навчання 

5 Бевза Юлія 

Володимирівна 

10 т.р Викладач 

спецдис 

     циплін 

 Забезпечення якісної освіти учнів 

шляхом використання інноваційних 

технологій 

6 Бількевич 

Олександр 

Володимирович 

13 т.р. Майстер в/н Формування і розвиток технічного 

творчого мислення на уроках 

виробничого навчання 

7 Демчук Інна 

Миколаївна 

І кат. Викладач 

спецдис 

циплін 

Модернізація освітнього процесу 

шляхом надання пріоритету уроку як 

засобу оптимізації стратегії навчання 



8 

Ільченко Олександр 

Миколайович 

12 т.р. Майстер в/н Формування професійних 

компетентностей при підготовці 

робітників за професією 

«електрозварник ручного зварювання» 

 

 
 

Організаційна робота. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальний  

   

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Вересень 

Основні завдання методичної комісії в 2019-2020 н.р., 

ознайомлення з новими нормативними документами. 

Обговорення плану роботи методкомісії на 2019-2020 

Аналіз роботи з комплексного методичного забезпече-

ня предметів та професій, розробка завдань членами 

комісії з КМЗ предмета на навчальний рік. 

Розгляд  нової навчально-програмної документації, 

внесення коректив в діючу документацію з ураху-

ванням конкретних умов ліцею, змін в послідовності 

вивчення тем і годин. 

Обговорення переліку навчально-виробничих робіт, 

переліку лабораторних і практичних занять і графіків 

їх проведення враховуючи нові програми і досягнення 

передового виробничого досвіду. 

Огляд методичних матеріалів 

Робота між засіданнями 

1. Складання інструкційно-технологічних карт для 

уроків в/н. 

2. Організація взаємовідвідування уроків для 

вивчення досвіду з комплексного використання 

технічних засобів, наочності і дидактичних 

матеріалів. 

3. Участь в проведенні днів інформації 

4. Відбір досягнень науки, техніки, передового досві-

ду для включення в зміст навчання з професії. 

5. Участь в різних формах масової методичної роботи. 

6. Складання рекомендаційних переліків актуальних 

питань та списків літератури для самостійного 

вивчення викладачами та майстрами в/н.  

  

Голова 

методкомісії 

Викладачі 

Майстри  

 

Голова м/к 

Викладачі  

Майстри в/н 

 

 

 

 

Викладачі  

Майстри в/н 

 

Голова м/к 

 

1 

 

 

2 

 

Жовтень 

Обговорення тематики, методичної спрямованості, пос-

лідовності  проведення відкритих уроків, складання 

графіка їх проведення.  

 Використання методів активізації на уроках спецдис-

циплін і виробничого навчання (з досвіду роботи). 

 

Робота між засіданнями 

1. Виявлення труднощів у засвоєнні навчального ма-

теріалу, розробка заходів для поліпшення поточної 

успішності учнів. 

2. Колективне створення членами методкомісії метод 

розробок на основі обговорення, відбору та опису 

найбільш вдалих методичних прийомів вивчення 

тем навчальної програми. 

 

Викладачі  

Майстри  

 

  



3. Організація цільового відвідування і взаємо відвіду-

вання уроків для вивчення досвіду накопленого в 

ліцеї. 

 

1 

 

2 

Листопад  

Проблемні семінари «Впровадження новітніх техноло-

гій». 

Круглий стіл  « Професійна підготовка. Реалізація 

компетентнісного підходу в умовах освітнього 

процесу» 

Робота між засіданнями 

1. Спільна робота членів методичної комісії і виклада-

ча інформатики та обчислювальної техніки з ство-

рення програмного забезпечення для ПК. 

2. Підготовка доповідей на педагогічні читання. 

3. Участь всіх членів методкомісій в організації і про-

веденні місячника методичної роботи. 

 

Викладачі  

Майстри  

 

1 

 

2 

 

Грудень  

Огляд матеріалів науково-технічної інформації з про-

фесій.  

Розгляд і затвердження переліку перевірочних робіт 

Робота між засіданнями 

1. Колективне створення методичних розробок з пи-

тань економічного виховання учнів на уроках тео-

ретичного і виробничого навчання. 

2. Підготовка і проведення предметного тижня з 

професій. 

3. Розробка тем випускних кваліфікаційних робіт. 

 

Методист 

 

Голова м/к 

 

1 

 

 

2  

Січень  

 Розгляд і затвердження білетів з спецдисциплін, зат-

вердження тем державної підсумкової кваліфікаційної 

атестації. 

Обговорення детальних програм виробничої практики. 

Робота між засіданнями 

1. Підготовка пропозицій щодо удосконалення нав-

чально-програмної документації. 

2. Обговорення і складання переліку навчально-

виробничих робіт на ІІ семестр. 

  

Викладачі  

 

 

Майстри в/н 

 

1 

2 

 

 

Лютий  

Обговорення підсумків виконання навчальних планів. 

Обговорення підсумків перевірочних робіт в групах за 

І семестр. 

Робота між засіданнями 

1. Коректування діючої документації 

2. Організація проведення державної підсумкової 

атестації з спецпредметів. 

3. Участь у масових формах методичної роботи. 

 

Голова м/к 

Ст.майстер 

 

1 

 

 

2 

 

  

Березень  

 Відкритий урок з виробничого навчання.   

 Мета: Методика використання досвіду передовиків і 

новаторів виробництва. 

Обговорення відкритого уроку в/н 

Робота між засіданнями 

1. Організація і проведення роботи з діагностування пе-

дагогічної майстерності  педагогічних працівників, 

вибір форм методичної допомоги за визначеними 

проблемами. 

  

Майстри в/н 

 

 

Методист 



 

1 

 

 

2 

  

Квітень  

Відкритий урок теоретичного навчання 

Мета: Методика вивчень досягнень науки, техніки, тех-

нології. 

Обговорення відкритого уроку. 

 

 

Робота між засіданнями 

1. Ознайомлення з досягненнями в галузі науки, вивче-

ння матеріалів довідково-інформаційного фонду (ката-

логів, експрес-інформації, тематичних добірок, інфор-

маційних листів).  

  

Викладач  

 

 

Методист 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Травень  

Творчі звіти про хід та підсумки вивчення і проваджен-

ня досягнень науки, техніки, технології, передового 

досвіду, новаторів виробництва. 

Обговорення проекту плану методичної роботи на 

2020-2021 н.р. 

Обговорення підсумків виконання навчальних планів і 

програм. 

 

Викладачі 

Майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


