ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Сіверського
професійного ліцею
__________ Стиранець В.І.
«31»серпня 2021 р.

ПЛАН РОБОТИ
методичної комісії
викладачів загальноосвітніх предметів на 2021/2022 н.р.
Місяць
СЕРПЕНЬ

ВЕРЕСЕНЬ

Зміст роботи
Засідання МК
1.Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій
щодо вивчення загальноосвітніх предметів на 2021-2022
н.р. Визначення проблем та перспективи роботи на
новий навчальний рік
2. Затвердження плану роботи МК на 2021-2022 н.р.
Обговорення та затвердження поурочно-тематичних
планів
Засідання МК
1.Основні завдання МК у новому н.р. Затвердження
планів роботи кабінетів
2. Обговорення планів самоосвіти
Робота між засіданнями
1. Вивчення нормативно-розпорядчих документів,
інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення
загальноосвітніх предметів у 2021-2022 н.р.
Міністерства освіти і науки України, управління освіти і
науки, НМЦ ПТО в Донецькій області.
2. Проведення моніторингу (вхідного контролю)
базових знань учнів І, ІІ курсів та аналіз підсумків його
проведення.
3. Складання планів роботи навчальних кабінетів,
самоосвіти та організація роботи предметних гуртків.
4. Планування предметних тижнів, вечорів, виставок
учнівської творчості.
5. Огляд нової науково-методичної літератури.
6. Опрацювання узагальнюючої довідки про результати
вивчення якості підготовки та проведення державної
підсумкової атестації (ДПА) із загальноосвітньої
підготовки в ЗП(ПТ)О області

ЖОВТЕНЬ

Відповідальний
Голова МК,
члени МК
Голова МК,
члени МК
Голова МК,
члени МК
Голова МК,
члени МК

Голова МК,
члени МК

Круглий стіл «Робота викладача із формування
всебічно розвиненої особистості»
1. Міжпредметні зв’язки фізики та виробничого
навчання, фізики та спецпредметів в ліцеї

Викладач
фізики

2. Удосконалення сучасного уроку фізичної культури
шляхом впровадження інноваційних технологій

Викладач
фізичної
культури

Робота між засіданнями
1. Доведення інформації про результати участі у роботі
обласних, регіональних методичних секцій.
2. Підготовка учнів до районних олімпіад із предметів
загальноосвітньої підготовки.
3. Опрацювання інструктивно-методичних листів,
наказів НМЦ ПТО, УОН, МОН молоді і спорту.
4. Самоосвіта. Індивідуалізація та диференціювання
навчання на принципах особистісно орієнтованих
педагогічних технологій та інновацій.
5. Аналіз результатів діагностичних контрольних робіт
учнів 1-2 курсів. Корекція знань учнів з початковим
рівнем навчальних досягнень .
6. Опанування програм відповідно до Типової базисної
структури навчальних планів і програм для підготовки
кваліфікованих робітників у ПТНЗ.
7. Підготовка і проведення Декади Українського
козацтва, тижня здорового способу життя, тижня
пам’яті до Дня визволення України від фашистських
загарбників.
8. Проведення відкритого виховного заходу з героїкопатріотичного виховання «Ми – козацького роду»
ЛИСТОПАД Семінар-практикум з питань використання
інноваційних технологій у роботі викладачів
загальноосвітніх предметів
1. Використання міжпредметних зв’язків на уроках
української мови та літератури.
2. Використання регіонального компоненту при
викладанні історії.
Робота між засіданнями
1. Участь у районних предметних олімпіадах.
2. Огляд нової науково-методичної літератури.
3. Підготовка до засідання педради.
4. Індивідуальна робота викладачів з підвищення якості
знань учнів.
5. Взаємовідвідування уроків. Вивчення контингенту І
курсу.
6. Організація та проведення тижня толерантності,
декади української писемності та мови.
7. Участь у ІІ-ІІІ етапі Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Т.Шевченка
ГРУДЕНЬ Ярмарок педагогічних ідей «Це діє!»
1. Мобільне навчання як новий підхід в освіті.
2. Створення проблемно-мотиваційного середовища
уроку як умова розвитку особистості студента.
Робота між засіданнями
1. Робота членів МК з узагальнення та систематизації
знань учнів.
2. Організація та проведення консультативної роботи з
учнями по ліквідації академічної заборгованості з
загальноосвітніх дисциплін.

Голова МК,
члени МК

Викладач
української
мови
Викладач
історії

Голова МК,
члени МК

Викладач
математики
Викладач
технологій
Голова МК,
члени МК

СІЧЕНЬ

ЛЮТИЙ

БЕРЕЗЕНЬ

3. Підготовка завдань для проведення проміжного
контролю знань учнів І,ІІ курсів та аналіз підсумків його
проведення.
4. Опрацювання інструктивно-методичних листів,
наказів, НМЦ ПТО, УОН, МОН України.
5. Самоосвіта. Впровадження елементів сучасних
педагогічних технологій.
6. Організація та проведення Тижня боротьби зі
СНІДом, Всеукраїнського Тижня права, Тижня пам’яті
до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС, відзначення Дня Збройних сил України.
7. Організація та проведення Тижня математики.
8. Індивідуальна робота з учнями щодо успішного
завершення І семестру
Круглий стіл «Вдосконалення форм і методів
організації уроків загальноосвітніх дисциплін через
урізноманітнення особистісно орієнтованої системи
навчання»
1. Як підготуватися до ЗНО з української мови та
літератури
2. Нестандартні підходи до вивчення предметів
гуманітарного циклу
Робота між засіданнями
1. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за І семестр.
2. Тренінгова робота.
3. Організація та проведення тижня до Дня Соборності
України та уроків пам’яті до дня пам’яті Крутів.
4. Участь у міських Сосюринських читаннях
Семінар-практикум з питань урізноманітнення
особистісно орієнтованої системи навчання
1. Модель змішаного навчання та її використання на
уроках математики
2. Впровадження методики дослідницької діяльності на
уроках «Технології»
Робота між засіданнями
1. Огляд науково-методичної літератури з проблеми.
2. Індивідуальна робота з учнями.
3. Взаємовідвідування уроків.
4. Моніторинг участі ліцеїстів у І-ІІ етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад.
5. Самоосвіта. Методика стимулювання позитивного
ставлення учнів до навчання.
6. Підготовка до педради.
7.Організація та проведення Тижня англійської мови та
Тижня рідної мови
Круглий стіл «Робота викладача із формування
творчої особистості»
1. Що допоможе у підготовці до ЗНО з англійської?
2. Інтерактивні вправи та ігри на уроках історії та
громадянської освіти
Робота між засіданнями
1. Взаємовідвідування уроків.

Викладач
української
мови
Викладач історії

Голова МК,
члени МК

Викладач
математики
Викладач
технологій

Голова МК,
члени МК

Викладач
англійської
мови
Викладач історії
Голова МК,
члени МК

КВІТЕНЬ

2. Вивчення актуального і перспективного досвіду
викладачів.
3. Індивідуальна робота з учнями-випускниками.
Підготовка до ЗНО.
4. Самоосвіта.
5. Підготовка і проведення Шевченківських днів
Ярмарок педагогічних ідей «Це діє!»
1. Квести на уроці фізики
2. Викладач фізичної культури в системі позаурочної
роботи в ліцеї

ТРАВЕНЬ

Робота між засіданнями
1. Взаємовідвідування уроків.
2. Вивчення актуального і перспективного досвіду
роботи викладачів.
3. Діагностика, прогнозування і корекція розвитку
особистості майбутнього фахівця.
4. Підготовка матеріалів до ДПА.
5. Організація та проведення Тижня до Всесвітнього дня
здоров’я, Тижня безпеки та охорони праці, марафону
пам'яті
Засідання МК
1. Сучасні методики викладання хімії
2. Культура мовлення учнів

ЧЕРВЕНЬ

Робота між засіданнями
1. Взаємовідвідування уроків. Аналіз відвіданих
уроків, висновки і пропозиції.
2. Аналіз результатів участі учнів в училищних,
обласних, всеукраїнських конкурсах учнівської
творчості, майстерності.
3. Ознайомлення з білетами до державної підсумкової
атестації.
4. Робота завідуючих кабінетів з розробки комплексного
методичного забезпечення.
5. Індивідуальні консультації учнів.
6. Використання тестових форм контролю
компетентностей учнів з метою підготовки їх до ЗНО.
7. Підготовка до педради.
8. Підготовка до ЗНО учнів – випускників, які бажають
вступати до ВНЗ у 2022 році.
9. Організація та проведення Марафону пам'яті до Дня
Перемоги, тематичного Тижня, присвяченого
відзначенню Дня Європи, Тижня хімії.
Засідання МК
1. Підсумки роботи МК за 2021-2022 н.р.
2. Перспективне планування та завдання методичної
комісії на 2021-2022 н. р.

Голова методичної комісії

Викладач
фізики
Викладач
фізичної
культури

Голова МК,
члени МК

Викладач
хімії
Викладач
української
мови

Голова МК,
члени МК

Голова МК,
члени МК
Викладачі

Валентина ШАБЛЯ

