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План роботи  

методичної комісії педагогічних працівників природничо-математичних  та 

електротехнічних дисциплін  на 2020-2021 навчальний рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Приміт

ка 

1 2 3 4 5 

1.1. 
Розглянути і схвалити план роботи 

методкомісії на 2020-2021 навчальний рік. 

Вересень 

2020 р.  

Голова 

методкомісії 
 

 1.2. 

Обговорити та скоригувати поурочно-

тематичні плани. 

Керівник 

методкомісії, заст. 

дир. з НВ 

 

 1.3. 

Обговорити і затвердити пакет діагностичних 

контрольних робіт з математики, фізики, хімії. 

Викладачі Бровді 

М.Ю., Луковина 

Н.Ф., Сугай В.М. 

 

1.4. 
Про участь у конкурсі на кращу методичну 

розробку уроку «Мій відкритий урок»  

Бровді М.Ю. 

Пилип М.М. 
 

1.5. 
Розглянути і схвалити плани робіт кабінетів та 

майстерень на навчальний рік. 
Зав. кабінетами, 

майстернями. 
 

2.1. 

Обговорити і затвердити пакет завдань до І-го 

туру Всеукраїнської олімпіади з природничо-

математичних дисциплін 

Жовтень 

2020 р. 

Голова 

методкомісії, 

викладачі 

 

2.2. 

Заслухати та обговорити доповідь на тему 

«Компетентнісний підхід до навчання на 

уроках фізики». 

Сугай В.В.  

2.3. 

Обговорити результати діагностичних 

контрольних робіт та методи ліквідації 

прогалин у знаннях учнів І-го курсу. 

Викладачі, 

заступник 

директора з НР 

М.П. Доманич 

 

2.4. Обговорити відкритий урок математики  Пилип М.М.  

3.1. 

Заслухати та обговорити доповідь на тему 

«Компетентнісний підхід до навчання під час 

професійно-практичної підготовки». 
Листопад 

2020 р. 

Гоцинець О.В.  

3.2. 

Про підсумки I туру Всеукраїнської олімпіади 

з природничо-математичних дисциплін 

Голова 

методкомісії, 

викладачі 

 

3.3. Обговорити відкритий урок фізики  Сугай В.В.  

4.1. 
Про участь у створенні електронних 

навчальних методичних засобів. Грудень 

2020 р. 

Голова 

методкомісії, 

члени МК 

 

4.2. Обговорити відкритий урок  з математики Бровді М.Ю.  



4.3. 
Провести заходи до Дня енергетика (згідно 

окремого плану) 

Данку Г. С. 

Гоцинець О.В.. 
 

5.1 
Проаналізувати результати контрольних зрізів 

знань за І семестр. 

Січень 

 2021 р. 

Голова 

методкомісії 
 

5.2. 
Про підсумки II туру Всеукраїнської олімпіади 

з природничо-математичних дисциплін. 

Голова 

методкомісії 
 

5.3. 

Підбити підсумки систематизації та оновлення 

комплексно-методичного забезпечення 

кабінетів та майстерень. 

Голова 

методкомісії, 

члени МК. 

 

6.1. 
Заслухати та обговорити творчі звіти 

педагогів, що атестуються 

Лютий 

 2021 р. 

Сугай В.В,. 

Гоцинець О.В., 

Луковина Н.Ф. 

 

6.2. 
Заслухати інформацію про проведення 

училищних конкурсів «Кращий за професією». 

Старший майстер, 

голова метод 

комісії, майстри 

в/н 

 

6.3. 
Відвідати та обговорити відкритий урок 

виробничого навчання . 
Гоцинець О.В.  

7.1. Обговорити відвідані уроки з фізики та хімії 

Березень 

2021 р 

Сугай В.В., 

Луковина Н.Ф. 
 

7.2. 
Обговорити  та затвердити план  заходів 

Тижня природничих дисциплін. 

Викладачі 

природничих 

дисциплін 

 

7.3. 
Обговорити та затвердити документацію для 

проведення ДПА серед учнів ІII-го курсу. 

Викладачі 

методичної 

комісії 

 

7.4. 
Обговорити питання планування виробничої 

практики у групах електромонтерів. 

Голова 

методкомісії, 

члени МК. 

 

8.1 
Провести  круглий стіл на тему «Екологічні 

проблеми Закарпаття». 

 

Квітень  

2021 р 

Копшарь М.О. 

Луковина Н.Ф. 

 

8.2 
Заслухати інформацію про  участь у заходах в 

рамках Методичного дня. 

Голова 

методкомісії, 

члени МК. 

 

8.3. 
Підбити  підсумки проведення Тижня 

природничо-математичних дисциплін. 

Голова 

методкомісії, 

викладачі 

 

9.1 

Обговорити питання екзаменаційних білетів 

для ДКА. 

Травень 

2021 р 

Голова 

методкомісії, 

члени МК. 

 

9.2 
Провести аналіз  виконання навчальних планів 

та програм. 

Члени методичної 

комісії 
 

9.3 
Про участь членів МК у методичній роботі з 

реалізації ЄМП 

Голова 

методкомісії, 

члени МК. 

 

10.1 
Про проведення кваліфікаційних іспитів та 

ДКА. 

Червень 

2021 р 

Викладачі, 

майстри в/н 
 



10.2 

Підбити підсумки роботи МК за навчальний 

рік. Обговорити проект плану роботи на 2021-

2022 н.р.. 

Голова 

методкомісії 

члени МК. 

 

 

 

Розглянуто і схвалено  на засіданні методичної комісії. 

Протокол №1 від  _____________2020 року. 

  

 

  Голова методичної комісії                          Бровді М.Ю. 

  Секретар        Данку Г.С. 

  Методист        Фегер В.Т. 

 

 

 


