
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Директор ВПУ №34 м. Виноградів 

_____________ В.П. Гнатківський 

_____________________ 2021 р. 

План роботи  

методичної комісії педагогічних працівників природничо-математичних та 

електротехнічних дисциплін на 2021-2022 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальний за 

виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 

1.1. 

Розглянути і схвалити план роботи 

методкомісії на 2021-2022 навчальний 

рік 

Серпень-

Вересень 

2021 р. 

Голова МК, 

методист 

 

1.2. 
Проаналізувати основні нормативні 

документи у галузі професійної освіти 

Викладачі,  

майстри в/н 

 

1.3. 

Обговорити та скоригувати поурочно-

тематичні плани 

Голова МК,  

заст. дир. з НР, 

заст. дир. з НВР 

 

1.4. 

Розглянути і схвалити плани робіт 

кабінетів та майстерень на навчальний 

рік. 

Викладачі,  

майстри в/н 

 

1.5. 

Обговорити і затвердити пакет 

діагностичних контрольних робіт з 

математики, фізики, хімії. 

Бровді М.Ю.,  

Гасич О.П.,  

Сугай В.М. 

 

1.6. 
Затвердити індивідуальні теми 

самоосвіти педагогічних працівників 

Викладачі,  

члени МК   

 

1.7. 

Про підготовку здобувачів освіти до 

участі у Всеукраїнських інтернет 

олімпіадах, конкурсах та інших 

заходах. 

Викладачі,  

майстри в/н 

 

1.8. 

Розробити алгоритм дій щодо роботи 

над проектом «Альтернативні джерела 

енергії Закарпаття» 

Викладачі,  

майстри в/н 

 

1.9. 
Обговорити відкритий урок з 

математики 

Бровді М.Ю.  

2.1. 
Про атестацію педагогів у 2022 році 

Жовтень 

2021 р. 

Голова МК, 

методист 

 

2.2. 

Обговорити і затвердити пакет 

завдань до І-го туру Всеукраїнської 

олімпіади з природничо-

математичних дисциплін 

Голова МК, 

викладачі 

 

2.3. 

Провести огляд методичної та 

наукової літератури.  

Викладачі,  

майстри в/н, 

бібліотекар. 

 

2.4. 

Обговорити результати діагностичних 

контрольних робіт та методи 

ліквідації прогалин у знаннях 

здобувачів освіти І-го курсу. 

Заступник 

директора з НР  

 

2.5. Відвідати та обговорити відкритий Копшарь М.О.  



урок з екології на тему «Екологічний 

марафон» 

 

2.6. 

Заслухати та обговорити доповідь з 

теми «Засоби активізації пізнавальних 

інтересів здобувачів освіти на уроках 

виробничого навчання» 

Сокал І.Ф.  

3.1. 

Проаналізувати причини зниження 

ефективності навчального процесу в 

умовах карантину 

 

 

Листопад 

2021 р. 

Голова МК,  

члени МК 

 

3.2. 

Про підсумки I туру Всеукраїнської 

олімпіади з природничо-

математичних дисциплін 

Голова МК, 

викладачі 

 

3.3. 
Обговорити відвіданий відкритий 

урок з біології та інформатики 

Копшарь М.О.  

Пилип М. М. 

 

3.4. 

Заслухати та обговорити доповідь з 

теми «Проблемне навчання як засіб 

активізації пізнавальних інтересів 

здобувачів освіти на уроках географії» 

Гнатківська М.С.  

4.1. 
Про стан дидактичного забезпечення 

професійної підготовки. 

Грудень 

2021 р. 

Голова МК,  

члени МК 

 

4.2. 
Обговорити відвіданий відкритий 

урок  з фізики 

Сугай В.В.  

4.3. 

Обговорити відвіданий урок-

конференцію на тему «Енергетика та 

довкілля» 

Данку Г. С. 

Андрашко М. М. 

 

4.4. 
Про проведення круглого столу на 

тему «Альтернативні джерела енергії» 

Майстри в/н  

5.1. 
Проаналізувати результати 

контрольних зрізів знань за І семестр. 

Січень 

2022 р. 

Голова МК  

5.2. 

Про підсумки II туру Всеукраїнської 

олімпіади з природничо-

математичних дисциплін. 

Заступник 

директора з НР  

 

5.3. 

Про особливості проведення ЗНО з 

предметів природничо-математичного 

циклу. Аналіз завдань пробного ЗНО 

за 2020-2021 н. р. 

Голова МК,  

члени МК. 

 

5.4. 

Обговорити відвіданий відкритий 

урок  з предмета «комп’ютерні мережі 

та системи» 

Пилип М. М. 

 

 

6.1. 
Заслухати та обговорити творчі звіти 

педагогів, що атестуються 

Лютий 

2022 р. 

Копшарь М.О.  

Пилип М. М. 

 

6.2. 

Обговорити  та затвердити план  

заходів Тижня природничих 

дисциплін. 

Викладачі 

природничих 

дисциплін 

 

6.3. 

Заслухати інформацію про 

проведення конкурсу «Кращий за 

професією». 

Старший майстер,  

голова МК,  

майстри в/н 

 

6.4. 

Заслухати та обговорити доповідь 

«Впровадження інноваційних 

виробничих технологій на уроках 

виробничого навчання» 

Ваш С. Г.  

7.1. Обговорити відвіданий урок з хімії Березень Гасич О.П.  



7.2. 
Підбити  підсумки проведення Тижня 

природничо-математичних дисциплін. 

2022 р. Голова МК,  

члени МК 

 

7.3. 
Обговорити та затвердити 

документацію для проведення ДПА  

Викладачі МК  

7.4. 

Обговорити питання планування 

виробничої практики у групах 

електромонтерів з ремонту і 

обслуговування електроустаткування 

Голова МК,  

члени МК. 

 

7.5. 

Заслухати та обговорити доповідь з 

теми «Компетентнісний підхід на 

уроках професійно-практичної 

підготовки» 

Андрашко М.М.  

8.1. 

Про проведення конференції на тему 

«Екологічні проблеми Закарпаття». 

 

Квітень 

2022 р. 

Копшарь М.О. 

Гасич О.П. 

Гнатківська М.С. 

 

8.2. 
Заслухати інформацію про  участь у 

заходах в рамках Методичного дня. 

Голова МК,  

члени МК. 

 

8.3. 

Підсумки роботи над проєктом 

«Альтернативні джерела енергії 

Закарпаття» 

Голова МК,  

члени МК 

 

9.1. 
Обговорити питання екзаменаційних 

білетів для ДКА. 

Травень 

2022 р. 

Голова МК,  

члени МК. 

 

9.2. 

Провести аналіз виконання 

навчальних планів та програм. 

Голова МК, 

члени МК, 

методист 

 

9.3. 
Про стан комплексно-методичного 

забезпечення предметів та професій. 

Члени МК, 

методист 

 

10.1 
Про проведення кваліфікаційних 

іспитів та ДКА. 

Червень 

2022 р. 

Викладачі,  

майстри в/н 

 

10.2 
Проаналізувати роботу педагогів із 

створення навчальних матеріалів  

Члени МК, 

методист 

 

10.3 
Підбити підсумки роботи МК за 

навчальний рік.  

Голова МК, 

члени МК. 

 

10.4 
Обговорити проект плану роботи МК 

на наступний рік  

Члени методкомісії  

 
 

 

 

Розглянуто і схвалено  на засіданні методичної комісії. 

Протокол № __ від  _______ 2021 року. 

  

  Голова методичної комісії                                     Бровді М.Ю. 

  Секретар       Данку Г.С. 

  Методист       Фегер В.Т. 
 

 

 


