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Директор ВПУ №34 м. Виноградів 

_____________ В.П. Гнатківський 

_____________________ 2021 р. 

 

План роботи методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання 

комп’ютерного та економічного профілів 

на 2021– 2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Назва заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 
Примітка 

1.1 

Обговорити та скоригувати навчальні плани 

та програми. Обговорити та скоригувати 

програму гуртків: «Ерудит» та «Комп’ютерна 

графіка та анімація» 

серпень-

вересень 

2021 р. 

керівник МК 

 

1.2 
Затвердити план роботи методичної комісії 

на новий навчальний рік 

керівник та 

члени 

методкомісії 

 

1.3 
Розглянути поурочно-тематичне планування 

на перше півріччя 

викладачі, 

майстри в/н 

 

1.4 

Про організацію самоосвіти на освітніх 

онлайн-ресурсах з метою підвищення 

цифрової компетентності членів методичної 

комісії 

керівник МК, 

методист 

 

1.5 

Проаналізувати результати використання 

онлайн-платформ та вебсервісів для 

ефективного проведення професійної 

підготовки в умовах дистанційної та змішаної 

форм навчання у 2020-2021 н.р. з професій: 

обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних, касир (в банку), адміністратор, 

оператор з обробки інформації та 

програмного забезпеченя 

викладачі, 

майстри в/н 

 

2.1 

Проаналізувати стан професійно-теоретичної 

та професійно-практичної підготовки 

здобувачів освіти з професії обліковець, 

касир (в банку), адміністратор жовтень 

2021 р. 

 

голова 

методичної 

комісії, 

 

 

2.3 

Обговорити доповідь «Використання 

хмарних технологій та сервісів на уроках 

виробничого навчання» 

члени МК, 

Гоцинець М.М. 

 

2.4 
Обговорити відкриті заняття, проведені з 

професійно-практичної підготовки. 

члени МК, 

Гусак А.П. 

 

3.1 

Обговорити питання підготовки здобувачів 

освіти до участі в олімпіадах та конкурсах 

професійної майстерності 

листопад 

2021 р. 

 

керівник МК, 

викладачі 

 

3.2 

Обговорити доповіді: 

"Інноваційні технології навчання на уроках 

економічних дисциплін"; 

"Сучасні підходи до організації проведення 

уроку виробничого навчання" 

члени 

методкомісії, 

Чонка С.І., 

Лацканич Л.В. 

 

3.3 
Обговорити відкриті заняття, проведені з 

професійно-теоретичної та професійно-

члени МК,  

Чонка С.І.,  

 



практичної підготовки  Гоцинець М.М.,  

4.1 

Обговорити відкриті заняття, проведені з 

професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки 

грудень 

2021 р. 

члени МК 

Лацканич Л.В., 

Шолох Ю.М. 

 

4.2 

Про стан наповнення електронних навчально-

методичних комплексів за стандартами 

професійної (професійно-технічної) освіти на 

основі компетентнісного підходу з професії 

оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення дидактичним 

матеріалом з предметів «Технології обробки 

інформації», «Основи алгоритмізації та 

програмування», «Обслуговування 

мережевих систем», «Основи веб дизайну» та 

виробничого навчання 

члени творчої 

групи:  

Шолох Ю.М.,. 

Пилип М.М., 

Лацканич Л.В. 

 

 

4.3 Про участь у заходах у рамках методичного 

дня 

керівник, члени 

МК 

 

5.1 

Проаналізувати стан виконання навчальних 

планів і програм за перший семестр та рівень 

навчальних досягнень здобувачів освіти січень-

лютий 

2022 р. 

методисти, 

керівник МК 

 

5.2 
Обговорити відкриті ypoки та виховні заходи, 

проведені педагогами, членами методкомісії 

члени МК, 

Григанич Н.С. 

 

5.3 
Про проведення тижня комп’ютерних та 

економічних дисциплін 

керівник та 

члени МК  

 

6.1 

Про проведення моніторингу рівня 

навчальних досягнень здобувачів освіти в 

оволодінні змістом предметів відповідно до 

вимог чинних програм за професією 

«Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» 

березень 

2022 р. 

заст. директора з 

НВР, методисти, 

керівник МК  

 

6.2 
Обговорити доповідь «Ефективний педагог – 

ефективний урок» 
березень 

2022 р. 

Члени МК, 

Григанич Н.С. 

 

6.3 

Про результати вивчення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників у 

міжатестаційний період 

голова МК 

 

7.1 

Підсумувати результати діяльності  

педагогів, членів методичної комісії, над 

власною методичною проблемою 

квітень 

2022 р. 

методисти, 

керівник МК 

 

7.2 

Проаналізувати стан комплексно-

методичного забезпечення з професій 

оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення та обліковець, 

касир (в банку), адміністратор 

методисти, 

керівник МК 

 

7.3 

Проаналізувати результати самоосвіти 

педагогів, підвищення їх цифрової 

компетентності 

керівник МК 

 

8.1 
Розглянути внесені пропозиції щодо змін у 

навчальних програмах на 2022/2023 н. р. 
травень 

2022 р. 

керівник та 

члени МК 

 

8.2 

Розглянути екзаменаційну документацію та 

стан підготовки здобувачів освіти до 

проведення поетапної атестації 

керівник та 

члени МК 

 

9.1 

Підбити підсумки роботи МК за навчальний 

рік. Обговорити проєкт плану роботи на 

2022/2023 н. р. 
червень 

2022 р. 

методисти, 

керівник МК 

 

9.2 Про підвищення кваліфікації педагогів та  



стажування майстрів в/н 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії 

№1 від 31 серпня 2021 року 

Голова методичної комісії      В.Я.Чейпеш 

Секретар методичної комісії     А.П.Гусак 

Методист        В.Т. Фегер 

 


