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План роботи 

методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання 

комп’ютерного та економічного профілів на 2020– 2021 навчальний рік   

 
№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Примітка 

1.1 
Обговорити та скоригувати 

навчальні плани та програми 

Вересень 2020 р. 

Керівник 

методичної комісії 

 

1.2 

Затвердити план роботи методичної 

комісії на новий навчальний рік 

Керівник 

методичної 

комісії, викладачі, 

майстри в/н 

 

1.3 
Обговорити та затвердити програми 

стажування майстрів в/н 

Ст..майстер, 

майстри в/н 

 

1.4 

Про роботу педагогів у творчій 

групі зі створення електронного 

навчально-методичного комплексу з 

професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення» 

Шолох Ю.М. 

Пилип М.М. 

Лацканич Л.В. 

Галас Т.Ю. 

 

1.5. 

Розробити дидактичний матеріал з 

предметів: Технології обробки 

інформації, Основи алгоритмізації 

та програмування, Обслуговування 

мережевих систем, Основи веб 

дизайну    та виробничого навчання 

для наповнення електронних 

навчально-методичних комплексів 

за стандартами професійної 

(професійно-технічної) освіти на 

модульно-компетентнісній основі з 

професії оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

До грудня 

Шолох Ю.М. 

Пилип М.М. 

Лацканич Л.В. 

Галас Т.Ю. 

 

2.1 

Проаналізувати стан професійно-

теоретичної та професійно-

практичної підготовки здобувачів 

освіти з професії «Обліковець, 

касир банку, адміністратор». 

Жовтень 2020 р. 

Члени методичної 

комісії, Лихтей 

К.В. Чейпеш В.Я. 

 

2.2 
Про участь у обласному конкурсі 

«Мій відкритий урок математики». 

Пилип М.М.  

2.3 

Обговорити доповідь «STEM-

освіта: ресурси та перспективи 

розвитку в 2020-2021 навчальному 

році» 

Члени 

методкомісії, 

Шолох Ю.М. 

 



3.1 

Обговорити питання підготовки 

здобувачів освіти до участі в 

олімпіадах та конкурсах 

професійної майстерності. 

Листопад 2020 р. 

 

Керівник 

методичної 

комісії, викладачі 

 

3.2 

Обговорити доповідь «Інноваційні 

технології навчання на уроках 

економічних дисциплін» 

Члени 

методкомісії, 

Чонка С.І. 

 

3.3 

Обговорити відкриті заняття, 

проведені з професійно-теоретичної 

та професійно-практичної 

підготовки.  

Члени методичної 

комісії, 

Гоцинець М.М. 

 

4.1 

Обговорити відкриті заняття, 

проведені з професійно-теоретичної 

та професійно-практичної 

підготовки.  Грудень2020 р. 

Члени методичної 

комісії Галас Т.Ю. 

 

4.2 

Обговорити стан вивчення 

професійної діяльності педагогів, 

які атестуються 

Голова МК, 

методист 

 

5.1 

Проаналізувати стан виконання 

навчальних планів і програм за 

перший семестр та рівень 

навчальних досягнень учнів. 

Січень-лютий 

2021 р. 

Методисти, 

керівник 

методичної комісії 

 

5.2 

Обговорити відкриті ypoки та 

виховні заходи, проведені  

педагогами, членами метод комісії 

Члени методичної 

комісії, 

Лихтей К.В. 

Шолох Ю.М. 

 

 

5.3 

Проаналізувати результати 

самоосвіти педагогів 

Методисти, 

керівник 

методичної комісії 

 

6.1 

Зробити аналіз стану викладання 

спецпредметів, та заходи по 

підвищенню якості підготовки 

робітників за професією «Касир (в 

банку)» 

Березень 2021 р. 

Заст. Директора з 

НВР, методисти, 

керівник 

методичної комісії 

 

6.2 

Обговорити відкриті ypoки та 

виховні заходи, проведені 

педагогами, членами метод комісії 

Члени методичної 

комісії, 

Чейпеш В.Я. 

 

6.3 

Про учать педагогів у заходах в 

рамках Методичного дня. 

Заст. Директора з 

НВР, методисти, 

керівник 

методичної комісії 

 

7.1 

Підсумувати результати діяльності 

над Єдиною методичною 

проблемою училища. 

Квітень 2021 р. 

Методисти 

училища, керівник 

методичної комісії 

 

7.2 

Проаналізувати стан комплексно-

методичного забезпечення з 

професій «Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення» та «Обліковець, 

касир (в банку), адміністратор». 

Методист 

училища, керівник 

методичної комісії 

 

8.1 

Розглянути внесені пропозиції щодо 

змін у навчальних планах та 

програмах на 2021-2022 н. р. 
Травень 2021 р. 

Керівник 

методичної 

комісії, викладачі, 

майстри в/н 

 



8.2 

Розглянути екзаменаційну 

документацію та стан підготовки 

учнів до проведення поетапної 

атестації. 

Керівник 

методичної 

комісії, викладачі, 

майстри в/н 

 

9.1 

Підбити підсумки роботи МК за 

навчальний рік. Обговорити проект 

плану роботи на 2021-2022 н. р. 

Червень 2021 р. 

Методист 

училища, керівник 

методичної комісії 

 

9.2 

Про підвищення кваліфікації 

педагогів та стажування майстрів 

в/н 

Методист, 

ст. майстер, 

керівник 

методичної комісії 

 

9.3 
Розглянути організаційні питання. Члени методичної 

комісії 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 

Протокол №1 від _____ серпня 2020 року 

 

 

     Голова методичної комісії                                     Шолох Ю.М. 

 

    Секретар методичної комісії                                   Лихтей К.В. 

 

     Методист           Фегер В.Т. 


