
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

В.о. директора ВПУ №34 м. Виноградів 

_____________ С.Міндак 

_____________________ 2020 р. 

 

 

План роботи 

методичної комісії викладачів і майстрів виробничого навчання 

сільськогосподарського та будівельного профілів на 2020-2021 навчальний рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 
Примітка 

1 2 3 4 5 

1.1 

Обговорити основні завдання 

методичної комісії в новому 

навчальному році з реалізації 

ЄМП. 

Серпень 

вересень 

2020 р. 

Методист училища  

1.2 

Обговорити і схвалити план 

роботи  методкомісії на новий 

навчальний рік. 

Керівник 

методкомісії, 

 в.о. заст. Директора 

з НВР  

 

1.3 

Обговорити та скоригувати 

навчальні плани та програми на 

новий навчальний рік. 

Керівник 

методкомісії, члени 

методкомісії 

 

1.4 
Обговорити плани роботи  гуртків 

технічної творчості. 

Керівник 

методкомісії, 

члени метод комісії 

 

1.5 

Розробити дидактичний матеріал 

з предметів: Спецтехнологія 

(ЗПК.13), Допуски і технічні 

вимірювання (ЗПК.11 теми: 5,6,7),     

та виробничого навчання ( 

СРКТЗ-1-2,3 Тема:10) для 

наповнення електронних 

навчально-методичних 

комплексів за стандартами 

професійної (професійно-

технічної) освіти на модульно-

компетентнісній основі з професії 

слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Сливка В.І., 

Лупір В.І., 

Староста В.В. 

 

2.1 

Обговорити питання про 

відзначення Дня працівника 

сільського господарства. 

Жовтень 

2020 р. 

. 

Галас З.Ю.  

Любка М. В. 

Сливка В.І 

майстри в/н 

 

2.2 

Обговорити питання про стан 

комплексно-методичного 

забезпечення  професій.        

Галас З.Ю. 

 Любка  М.В.,  

Сливка  В.І., 

 

 

2.3 
Проаналізувати стан оновлення 

матеріалів методкомісії на сайті 
Галас З.Ю.  



училища. 

2.4. 
Обговорити відкритий  урок 

викладача спецдисциплін. 
Любка М.В.  

3.1 
Обговорити відкритий  урок 

майстра виробничого навчання 

Листопад 

2020 р. 

Гоцинець В.М.  

3.2 

Проаналізувати результати 

проведених директорських 

перевірочних робіт зрізу знань у 

групах трактористів-машиністів 

с/г виробництва та слюсарів з 

ремонту колісних транспортних 

засобів. 

В.о. заступника 

директора з НВР, 

викладачі 

спецдисциплін 

 

3.3 

Розглянути стан комплексно-

методичного забезпечення 

професії тракторист машиніст с/г 

виробництва, водій  категорії «С»  

з предметів «Трактори»,  «С/г 

машини», «СТО», 

«Матеріалознавство», згідно з 

СП(ПТ)О на основі 

компетентнісного підходу. 

Галас З.Ю.,  

Любка М. В., 

майстри в/н 

 

4.1 

Про участь в обласному конкурсі 

на кращу авторську розробку з 

професійної підготовки.. 

Грудень 

2020 р. 

Члени методичної 

комісії 
 

4.2 

Про результати роботи членів 

регіональної творчої групи зі 

створення  електронних 

навчально-методичних 

комплексів  з професії «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних 

засобів» 

Сливка В.І., 

Староста В.В., 

Лупір В.І. 

 

4.3 
Обговорити відкритий  урок 

майстрів виробничого навчання. 

Улич В.М. 

Горобець І.І. 

 

 

 

 

4.4 
Обговорити відкриті  уроки 

викладачів спецдисциплін. 

Галас З.Ю. 

Гнатківський В.П. 
 

4.5 
Затвердити програми виробничої 

практики. 

Брич І.Д, 

Ст. майстер 
 

5.1 

Проаналізувати виконання 

навчальних планів та програм за 

перше півріччя та рівня 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти із професійно-практичної 

підготовки. 
Січень 

2021 р. 

Керівник МК, 

викладачі, майстри 

в/н 

 

5.2 

Заслухати та обговорити звіт 

керівника методкомісії про роботу 

в першому півріччі 2020 – 2021  

н. р. 

Керівник 

методкомісії,  

члени методкомісії 

 



5.3 

Про стан вивчення професійної 

діяльності педагогів, які 

атестуються 

Керівник 

методкомісії,  

члени методкомісії 

 

6.1 
Обговорити відкритий  урок  

викладача предмета «ПДР». 

Лютий 

2021 р. 

Бодов Г.Г.  

6.2 

Розглянути питання про 

підготовку членів методкомісії до 

атестації, заслухати творчі звіти 

педагогів. 

Голова 

методкомісії,  

Улич В.М. 

Гоцинець В.М. 

Онисько В.А. 

Гнатківський В.П. 

 

6.3 
Обговорити відкрите заняття 

майстра виробничого навчання.  
Онисько В.А.  

6.4 
Обговорити питання організації 

виробничої практики. 

Голова 

методкомісії, 

 в. о заступника 

директора з НВР, 

члени методкомісії 

 

7.1 
Обговорити відкриті заняття 

майстрів в/н 

Березень 

2021 р. 

Богдан С.С 

Дорогій В.П. 
 

7.2 

Проаналізувати роботу гуртків 

технічної творчості, стан 

підготовки матеріалів до розгляду 

на засіданні педагогічної ради з 

теми «Роль гуртків художньої та 

технічної творчості у формуванні 

інтересу до знань та у здійсненні 

професійної орієнтації здобувачів 

освіти». 

Голова 

методкомісії, 

керівники гуртків 

 

7.3 
Про участь в олімпіадах із 

спецпредметів. 
Сливка В.І.  

7.4 

Розглянути стан підготовки 

матеріалів до участі у заходах в 

рамках Методичного дня. 

Голова 

методкомісії, члени  

методкомісії 

 

7.5 
Про участь у конкурсах фахової 

майстерності з професій. 

Голова 

методкомісії, члени  

методкомісії 

 

7.6 
Обговорити відкритий  урок 

викладача  спецдисциплін. 
Любка  М.В.  

8.1 
Обговорити відкритий  урок 

майстра виробничого навчання. 

Квітень 

2021 р. 

Гельбіч В.В.  

8.2 
Затвердити програми виробничої 

практики. 

І.Д.Брич,  

ст..майстер 
 

8.3 

Розглянути питання про 

екзаменаційну документацію та 

підготовку здобувачів освіти  до 

ДКА. 

І.Д.Брич,  викладачі 

спецдисциплін 
 



9.1 
Обговорити та схвалити перелік 

кваліфікаційних (пробних) робіт. 

Травень 

2021 р. 

Старший майстер  

9.2 

Заслухати та обговорити звіт 

голови методкомісії  про роботу 

протягом навчального року, 

визначити шляхи її 

удосконалення на наступний рік. 

Керівник та члени 

методкомісії 
 

10.1 
Підсумувати роботу членів 

методичної комісії над ЄМП. 
Червень 

2021 р. 

Керівник та члени 

метод комісії, 

методисти 

 

10.2 

Розглянути та обговорити проект 

плану роботи МК на 2021-2022 

 н .р. 

Галас З.Ю. 

методист  
 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено  на засіданні методичної комісії. 

Протокол №1 від ____ серпня 2020 року 

 

 

 

 

Голова  методичної комісії:                                              З.Ю.Галас 

 

Секретар методичної комісії:                                           В.В. Онисько 

 

Методист           Фегер В.Т. 
 


