
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Сіверського  

професійного ліцею 

__________ Стиранець В.І. 

«31»серпня 2021 р. 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання з професії: 

 «Продавець продовольчих товарів. Оператор з обробки інформації та  

програмного забезпечення» на 2021/2022 н.р. 

 

Місяць Зміст роботи Виконавець  

ВЕРЕСЕНЬ Засідання МК 

1.Основні завдання методичної комісії в новому 

навчальному році, ознайомлення з новими 

нормативними документами 

Голова МК 

2. Обговорення плану роботи методичної комісії на       

2021-2022 н.р. 

Голова МК,  

члени МК 

3. Розгляд і затвердження поурочно-тематичних планів 

викладачів та майстрів в\н на 2021-2022 н.р.  

Голова МК, 

 члени МК 

4. Розгляд і затвердження перспективно-тематичних 

планів роботи кабінетів та предметних гуртків на 2021-

2022 н.р. 

Завідуючі 

кабінетами, 

викладачі 

Робота між засіданнями 

1. Вибір тем самоосвіти членами методичної комісії. 

2. Проведення вступних інструктажів 

Члени МК,  

класні керівники, 

майстри в/н 

ЖОВТЕНЬ Засідання МК 

1. Аналіз роботи з комплексного методичного 

забезпечення предметів та професій 

Члени МК 

2. Обговорення та затвердження переліку навчально-

виробничих робіт, переліку лабораторних та 

практичних занять, відкритих уроків і графіків їх 

проведення 

Голова МК, 

члени МК 

3. Хмарні технології – шлях до формування 

професійної траєкторії розвитку учня 

Заступник 

директора з НВхР 

Робота між засіданнями 

1. Розробка заходів для поліпшення поточної 

успішності учнів 

Майстри в/н 

2. Вивчення адаптованості контингенту учнів першого 

курсу 

Викладачі, 

майстер в/н 1 

курсу 

ЛИСТОПАД Засідання МК 

1. Формування особистості учня як суб'єкта майбутньої 

професійної діяльності 

Майстер в/н 

2. Комп’ютерні ігри як один із засобів розвитку 

креативного мислення 
Майстер в/н 

Робота між засіданнями 

1. Організація відвідування та взаємовідвідування 

уроків для вивчення досвіду, накопиченого в 

навчальному закладі 

Члени МК 



2. Формування мотивації та активізації навчальної 

діяльності учнів 

ГРУДЕНЬ Засідання МК 

1.Роль майстра виробничого навчання у формуванні 

майбутнього робітника 

2. Сучасний урок як необхідний фактор якості освіти 

Майстер в/н 

Робота між засіданнями 

1.  Робота педколективу з успішного завершення І 

семестру 

Члени МК 

2. Обговорення і складання переліку навчально-

виробничих робіт на ІІ півріччя 
Майстри в/н 

3. Звітність за І семестр (рівень навчальних досягнень 

учнів, виконання навчальних планів і програм, 

пропуски занять учнів) 

Майстри в/н, 

викладачі 

4. Проведення інструктажів із безпеки життєдіяльності 

перед відправкою учнів на  канікули 

Майстри в/н, 

класні керівники 

СІЧЕНЬ Засідання МК 

1.Істинне виховання учня – у вихованні себе 
Викладач ПТНЗ 

2. Використання Веб-технологій для удосконалення 

комплексно-методичного забезпечення навчального 

процесу 

Викладач ПТП 

3. Розвиток пізнавальної самостійності і творчих 

здібностей учнів 

Майстер в/н 

групи № 32 

Робота між засіданнями 

 1. Розробка заходів для поліпшення поточної 

успішності учнів 

Члени МК 

2. Огляд фахових періодичних видань з проблеми 

використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі. 

Бібліотекар, 

члени МК 

ЛЮТИЙ Засідання МК 

1. Формування креативної особистості через 

впровадження інноваційних технологій 

Заступник 

директора з НВхР 

2.Напрямки удосконалення рівня підготовки продавців 

продовольчих товарів у світлі вимог сьогодення 
Майстер в/н 

Робота між засіданнями 

1. Організація взаємовідвідування уроків для вивчення 

досвіду з комплексного використання технічних 

засобів, наочності та дидактичних матеріалів. 

Члени МК 

БЕРЕЗЕНЬ Засідання МК 

1. Як підвищити результати в навчанні 
Майстер в/н 

2. Розвиток творчих можливостей учнів Викладач ПТНЗ 

Робота між засіданнями 

1Підготовка до проведення кваліфікаційних робіт з 

професії «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» 

Майстер в/н 

групи № 32 

КВІТЕНЬ Засідання МК 

1. Індивідуальний підхід у навчанні та вихованні 
Майстер в/н 

2. Створення умов для активізації творчої діяльності 

учнів на уроках  виробничого навчання 
Майстер в/н 

3. Про затвердження тем та завдань для дипломних 

(творчих) робіт для учнів групи № 32 
Члени МК 



Робота між засіданнями 

1. Самоосвіта. Від самовдосконалення педагога до 

самореалізації учнів 

Члени МК 

2. Індивідуальна робота з учнями-випускниками. 

Підготовка до ЗНО та вступу в ВНЗ 

Майстер в/н 

групи № 32, 

заступник 

директора з НВР 

3. Підготовка документів для проходження виробничої 

практики 

Майстер в/н 

групи № 32 

ТРАВЕНЬ Засідання МК 

1. Самовдосконалення педагога як особистості 
Майстер в/н 

2. Розвиток креативного мислення учнів шляхом 

запровадження інноваційних технологій на уроках 

спецдисциплін 

Викладач ПТНЗ 

Робота між засіданнями 

1. Самоосвіта. Вдосконалення роботи щодо вироблення 

в учнів умінь практичного застосування здобутих знань 

Члени МК 

2. Робота з ліквідації прогалин у знаннях  учнів на 

уроках спецдисциплін 

Майстри в/н, 

викладачі 

3. Підготовка до поетапної атестації учнів гр.№32 на 

присвоєння учням гр 32 2 категорії з професії 

«Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення» та  на присвоєння учням гр.12 4 розряду 

з професії «Продавець продовольчих товарів» 

Майстри в/н  

ЧЕРВЕНЬ Засідання МК 

1. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду. 

2 Звітність за 2021-2022 н.р. (рівень навчальних 

досягнень учнів, виконання навчальних планів і 

програм, пропуски занять учнів). 

3. Про підсумки роботи методкомісії за 2021-2022 н.р. 

та шляхи її вдосконалення в наступному році 

Члени МК 

 Робота між засіданнями 

1. Проведення поетапної атестації учнів групи № 32 на 

присвоєння 2 категорії з професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» 

Майстер в/н 

групи № 32 

 2. Підготовка кабінетів та майстерень виробничого 

навчання до нового навчального року 
Члени МК 

 3. Проведення поетапної атестації учнів групи № 12 на 

присвоєння 4 розряду з професії «Продавець 

продовольчих товарів» 

Майстер в/н 

 

 

 

Голова методичної комісії     Тетяна СТИРАНЕЦЬ 


