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ПЛАН РОБОТИ 

МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

ТА ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З  

ПРОФЕСІЙ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 

НА 2020- 2021 н.р. 

 

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИЧНА ТЕМА УЧИЛИЩА: 
«Науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах децентралізації 

й оптимізації сучасної системи професійної освіти та оновлення змісту і технологій навчання». 

Склад комісії: 
Голова методичної комісії - Рожкова Н.С., спеціаліст вищої категорії, старший викладач. 

Члени методичної комісії та їх індивідуальні методичні теми: 

 
ВИКЛАДАЧІ: 

1. Бабаєва Н.М. - Вдосконалення освітнього процесу з предмета "Комп’ютеризація облікової інформації" 

(професія "Касир на підприємстві, організації, установі") під час лабораторно-практичних занять, що 

здійснюються в режимі дистанційного синхронного навчання. 

2. Бокша Я.І.   – «Розвиток творчих здібностей учнівської молоді під час викладання профільних 

предметів за професією «Декоратор вітрин» 

3. Домаєва І.М. - Розвиток комунікативних компетентностей здобувачів освіти на уроках з предмета 

«Конфліктологія». 

4. Дюжонок Ю.А. Розвиток професійних компетентностей здобувачів освіти на уроках з предмета 

«Організаційна техніка бізнесу». 

5. Єрошенко А.О. - Сучасні підходи до формування навичок самостійності здобувачів освіти на уроках 

фізичної культури. 

6. Камінецька І.В. - Розвиток комунікативних компетентностей здобувачів освіти на уроках з предметів 

«Основи малого бізнесу» та «Іміджелогія». 

7. Катруша В.А. Забезпечення модульного оцінювання набутих компетентностей здобувачів освіти з 

предметів: "Українське ділове мовлення", "Документаційне забезпечення управління", "Професійна 

етика". 

8. Овчиннік О.М.- Розвиток фізичних якостей здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на 

основі свідомого ставлення їх до занять фізичною культурою і спортом та реалізації особистого 

потенціалу. 

9. Полегенько Н.С. - Розвиток комунікативних компетентностей здобувачів освіти шляхом використання 

інтерактивних методів навчання на уроках з профільних предметів професії «Адміністратор». 

10. Рожкова Н.С. - Використання інтерактивних освітніх технологій на уроках з предмета «Основи правових 

знань». 

11. .Хропач Н.Л. - Удосконалення освітнього процесу  за рахунок створення і використання у освітньому 

процесі електронного КМЗ предметів  «Технологія касових операцій», «Основи бухгалтерського обліку» 
 

МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ: 

1. Боднар І.Д. - Удосконалення змісту виробничого навчання здобувачів освіти за професіями 

«Адміністратор», «Секретар керівника» 

2. Гонтар С.В. - Формування професійних компетентностей здобувачів освіти засобами інформаційних 

технологій на уроках виробничого навчання з професій комп’ютерного напряму. 

3. Колупайко Н.В. - Розвиток інформаційних компетентностей здобувачів освіти під час виробничого 

навчання з професії «Адміністратор». 

4. Крук В.М. Формування та розвиток творчих здібностей здобувачів освіти під час уроків виробничого 

навчання з професії «Декоратор вітрин». 

5. Луціва О.В. - Формування професійних компетентностей здобувачів освіти засобами інформаційних 

технологій на уроках виробничого навчання. 



6. Пісковець М.О. Формування навичок самостійності під час уроків виробничого навчання з професії 

«Декоратор вітрин» 

7. Пшенична А.І. - Формування професійних компетентностей здобувачів освіти засобами інформаційних 

технологій на уроках виробничого навчання з професії «Декоратор вітрин». 

8. Островська Т.Г. - Формування професійних компетентностей здобувачів освіти під час виробничого 

навчання з професії "Касир (на підприємстві, установі, організації)». 
 

№ 

з\п 
Зміст методичної роботи Відповідальні 

1 2 3 

 СЕРПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ (Протокол №1)  

голова МК 1.  Затвердження плану роботи МК на 2020-2021 н.р 

2.  
Перевірка готовності методичного забезпечення навчальних кабінетів,  

лабораторії і навчально-виробничих майстерень до початку 2020-2021 н.р. 
голова МК 

3.  
Обговорення та ухвалення поурочно – тематичних планів з навчальних 

предметів та виробничого навчання 
голова та члени МК 

4.  
Обговорення та ухвалення переліків навчально-виробничих, перевірних робіт 

та кваліфікаційних пробних  робіт 
майстри в/н 

5.  
Обговорення напрямів та змісту діяльності МК з питань моніторингових 

досліджень діяльності училища 
голова МК 

6.  

Розгляд, обговорення і затвердження тестів для директорських контрольних 

робіт; тестових завдань для контролю рівня набутих компетентностей 

здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів та іспитів під час ДКА і ПА 

голова МК 

7.  
Ознайомлення з методичною пам’яткою «Алгоритм роботи педагогічного 

працівника над індивідуальною методичною темою» 
голова МК 

8.  
Обговорення і затвердження індивідуальних методичних тем новоприйнятих 

педпрацівників на 2020 -2021н.р. 
голова МК 

9.  Оновлення паспортів КМЗ предметів і виробничого навчання голова та члени МК 

10.  Оновлення  паспортів кабінетів і майстерень голова та члени МК 

11.  Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям голова МК 

12.  

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників, які атестуються у 2020-2021н.р.: Волкової Г.В., Катруші В.А., 

Рожкової Н.С., Хропач Н.Л.,  

голова МК 

13.  
Обговорення та ухвалення тематики статей на  2020-2021 н.р. для розміщення 

у фахових та інших періодичних виданнях (в т.ч. електронних) 
голова МК 

14.  Обговорення та ухвалення тематики методичних доробків на  2020-2021 н.р.  голова та члени МК 

15.  

Обговорення можливості участі викладачів в семінарах-практикумах, 

методичних конкурсах, «круглих столах», майстер-класах, вебінарах 

обласного та всеукраїнського рівнів  

голова та члени МК 

16.  

Розроблення електронних тестових завдань для оцінювання набутих 

компетентностей здобувачів освіти з використанням технологій 

дистанційного навчання 

голова та члени МК 

17.  Формування бази електронних поурочно-тематичних планів голова та члени МК 

18.  

Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts, MilChat iOS тощо) 

голова та члени МК 

19. \ 
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 ЖОВТЕНЬ (Протокол №2)  

1.  Проведення моніторингових досліджень за темою: 

«Аналіз контингенту здобувачів освіти, сформованого у 2020-2021 н.р” 
голова МК 

2.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання голова та члени МК 

3.  Ознайомлення з графіком атестації педпрацівників на 2020-2021 н.р. під підпис  голова МК 

4.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
голова та члени МК 



1 2 3 

5.  Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts, MilChat iOS тощо) 

голова та члени МК 

6.  
Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання. Аналіз результатів 
голова та члени МК 

7.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам у роботі над 

індивідуальними методичними темами, з питань впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

8.  
Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
голова МК 

9.  Формування бази електронних поурочно-тематичних планів голова  

10.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

11.  Оновлення актуальним контентом блогу методичної комісії  голова та члени МК 

12.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 ЛИСТОПАД №3 (Протокол №3)  

1.  
Проведення моніторингових досліджень за темою: 

«Аналіз проведення директорських контрольних робіт» 
голова МК 

2.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання члени МК  

3.  
Ознайомлення викладачів Краєвої С.В. та Овчинника О.М. з графіком 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік  
члени МК 

4.  Участь у віртуальних заходах Українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

5.  Обговорення і ухвалення змісту  доповідей до педагогічних читань голова та члени МК 

6.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам у роботі над 

індивідуальними методичними темами, з питань впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

7.  

Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts, MilChat iOS тощо) 

голова та члени МК 

8.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

9.  
Проведення відкритого уроку з предмета «Українське ділове мовлення» в 

дистанційному синхронному режимі 

викладач Катруша В.А. 

10.  
Проведення відкритого уроку з предмета «Основи правових знань» в 

дистанційному синхронному режимі 

викладач Рожкова Н.С. 

11.  
Проведення відкритого уроку з предмета «Основи бухгалтерського обліку» в 

дистанційному синхронному режимі 

викладач Хропач Н.Л. 

12.  
Підготовка методичної розробки уроку з предмета «Українське ділове 

мовлення» та публікація її на порталі «Всеосвіта» 
викладач Катруша В.А. 

13.  
Підготовка методичної розробки уроку з предмета «Основи правових знань» 

та публікація її на порталі «Всеосвіта» 
викладач Рожкова Н.С. 

14.  
Підготовка методичної розробки з предмета «Основи бухгалтерського обліку» 

та публікація її на порталі «Всеосвіта» 
викладач Хропач Н.Л. 

15.  
Підготовка і публікація статті «Особливості викладання предмета «Основи 

правових знань» в умовах дистанційного навчанняі» в газеті «Обрій ПТО» 
викладач Рожкова Н.С. 

16.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів голова та члени МК 

17.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

18.  
Формування бази електронних поурочно-тематичних планів на платформі G 

Suite for Education 
голова МК 

19.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education компанії «Google» 
голова та члени МК 



1 2 3 

20.  Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями 
завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 ГРУДЕНЬ (Протокол №4)  

1.  Проведення моніторингових досліджень за темою: «Аналіз підсумків нав-

чально-виробничої та виховної роботи училища за І семестр 2020-2021н.р» 
голова МК 

2.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання члени МК  

3.  
Аналіз методичної діяльності членів МК за І семестр 2020-2021 н.р, 

підготовка звіту 
голова МК 

4.  
Обговорення та представлення методисту переліку доповідей педпрацівників 

до педчитань 
голова МК 

5.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

6.  Перевірка готовності доповідей до виступу  членів МК на педчитаннях голова МК 

7.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам у роботі над 

індивідуальними методичними темами, з питань впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

8.  
Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
голова МК 

9.  Використання у освітньому процес навчальних інтернет-сервісів голова та члени МК 

10.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів 
голова та члени МК 

11.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education компанії «Google» 
голова та члени МК 

12.  

Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts, MilChat iOS тощо) 

голова та члени МК 

13.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

14.  

Підготовка і публікація статті «Досвід викладання предмета «Основи 

бухгалтерського обліку» в дистанційному синхронному режимі» на порталі 

“Всеосвіта » 

викладач Хропач Н.Л. 

15.  
Підготовка відео інструкції щодо під'єднання до електронної платформи G 

Suite for Educationої https://modastil.com.ua/ 
викладач Бабаєва Н.М. 

16.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

17.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів голова та члени МК 

18.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

19.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій 

та інформаційних технологій у освітній процес  
голова МК 

20.  
Формування бази електронних поурочно-тематичних планів на платформі G 

Suite for Education 
голова МК 

21.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 СІЧЕНЬ (Протокол №5)  

1.  Удосконалення КМЗ  предметів та виробничого навчання голова та члени МК 

2.  Участь членів МК у педагогічних читаннях члени МК 

3.  Узагальнення та аналіз результатів роботи педпрацівників за єдиною методич-

ною темою за І семестр 2020-2021 н.р. Підготовка та обговорення звіту про 

роботу МК в I семестрі 2020-2021 н.р. Оцінка діяльності членів МК 

голова МК 

4.  Контроль роботи педпрацівників за індивідуальними методичними темами голова МК 

5.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій 

та інформаційних технологій у освітній процес  
голова МК 

6.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 
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7.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо роботи над 

індивідуальними методичними темами, з питань впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

8.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

9.  Використання у освітньому процесі  інтернет-сервісів голова та члени МК 

10.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education компанії «Google» 
голова та члени МК 

11.  

Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts, MilChat iOS тощо) 

голова та члени МК 

12.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

13.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

14.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів 
голова та члени МК 

15.  
Підготовка і публікація методичної розробки уроку з предмета «Історія 

мистецтва» на українських освітніх порталах 
викладач Бокша Я.І. 

16.  

Підготовка методичних вказівок щодо викладання предмета «Основи 

правових знань» з використанням навчальної платформи G Suite for 

Educationої в умовах віддаленого навчання 

викладач Рожкова Н.С. 

17.  
Обговорення проміжних результатів педпрацівників щодо роботи над 

індивідуальними методичними темами 

голова та члени МК 

18.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти; 

розміщення їх в блозі методичної комісії та на сайті училища  
члени МК 

19.  
Формування бази електронних поурочно-тематичних планів на платформі G 

Suite for Education 
голова МК 

20.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

21.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 ЛЮТИЙ (Протокол №6)  

1.  Удосконалення КМЗ  предметів та виробничого навчання голова та члени МК 

2.  Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій 

та інформаційних технологій у освітній процес 
голова МК 

3.  Оновлення актуальним контентом блогу методичної комісії  голова та члени МК 

4.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

5.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо роботи над 

індивідуальними методичними темами, з питань впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

6.  Використання у освітньому процесі  інтернет-сервісів голова та члени МК 

7.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів 
голова та члени МК 

8.  

Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, 

Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts, MilChat iOS тощо) 

голова та члени МК 

9.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

10.  
Підготовка і публікація статті «Досвід викладання профільних предметів за 

професією «Декоратор вітрин» на українських освітніх порталах 
викладач Бокша Я.І. 



1 2 3 

11.  

Підготовка і публікація статті «Досвід викладання предмета «Основи ринкової 

економіки і підприємництва» в дистанційному синхронному режимі» на 

порталі “Всеосвіта 

викладач  

Полегенько Н.С. 

12.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

13.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

14.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 БЕРЕЗЕНЬ (Протокол №7)  

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання голова та члени МК 

2.  

Підготовка до проведення заходів тижня професійної майстерності, в т.ч.  

конкурсу професійної майстерності серед здобувачів освіти за професіями 

«Адміністратор»,   «Декоратор вітрин» 

голова та члени МК 

3.  
Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

методичної комісії  
голова та члени МК 

4.  
Обговорення та затвердження переліку доповідей педпрацівників для виступу 

на заходах методичного тижня, представлення його методисту 
голова МК 

5.  
Удосконалення Положення про конкурс професійної майстерності серед 

здобувачів освіти, що здійснюється в рамках тижня професійної майстерності 
голова МК 

6.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених інновацій та 

інформаційних технологій у освітній процес 
голова МК 

7.  

Надання методичної допомоги  педпрацівникам щодо роботи над 

індивідуальними методичними темами, з питань впровадження інноваційних 

педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

8.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів 
голова та члени МК 

9.  Проведення відкритого уроку з виробничого навчання за професією «Касир» 
майстер в/н  

Островська Т.Г. 

10.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку з виробничого навчання за 

професією «Касир» 

майстер в/н  

Островська Т.Г. 

11.  Використання у освітньому процесі  інтернет-сервісів голова та члени МК 

12.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

13.  

Підготовка і публікація статті «Досвід викладання предмета «Українське 

ділове мовлення» у віддаленому режимі на базі платформи G Suite for 

Education» на українських онлайн порталах 

викладач  

Катруша В.А. 

14.  Розроблення конспекту лекцій з предмета «Конфліктологія» викладач Домаєва І М. 

15.  Розроблення конспекту лекцій з предмета «Організаційна техніка офісу» викладач Дюжонок Ю.А. 

16.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі.  

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

17.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів  голова та члени МК 

18.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

19.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти; 

розміщення їх в блозі методичної комісії та на сайті училища  
члени МК 

20.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 КВІТЕНЬ (Протокол №8)  

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання голова та члени МК 

2.  
Організація і проведення тижня професійної майстерності серед здобувачів 

освіти 
голова та члени МК 

3.  
Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

методичної комісії  
голова та члени МК 
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4.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо підготовки 

творчих звітів (рефератів, презентацій) за індивідуальними методичними 

темами 

голова МК 

5.  Розроблення електронного КМЗ предмета «Основи бухгалтерського обліку» викладач Хропач Н.Л. 

6.  

Підготовка методичних вказівок щодо виробничого навчання з професії 

"Секретар керівника" із застосуванням навчальної платформи G Suite for 

Educationої у віддаленому режимі 

майстер в/н Боднар І.Д. 

7.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій 

та інформаційних технологій у освітній процес 
голова МК 

8.  
Підготовка пропозицій до умов проведення конкурсу-огляду методичних 

доробків та інтернет-блогів 
голова МК 

9.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти; 

розміщення їх в блозі методичної комісії та на сайті училища  
члени МК 

10.  Розроблення електронного КМЗ предмета «Бухгалтерський облік» викладач Хропач Н.Л. 

11.  
Розроблення збірника практичних завдань  для оцінювання професійних 

компетентностей здобувачів освіти з професії «Адміністратор» 

майстри в/н Колупайко 

Н.В., Луціва О.В. 

12.  

Розроблення Інструкції для проведення ЛПЗ з предмета "Комп’ютеризація 

облікової інформації" (професія "Касир (на підприємстві, організації, 

установі)", що здійснюються в режимі дистанційного синхронного навчання 

викладач Бабаєва Н.М. 

13.  

Підготовка методичних вказівок щодо викладання предмета "Організація 

обслуговування відвідувачів" із застосуванням навчальної платформи G Suite 

for Educationої у віддаленому режимі  

викладач Полегенько Н.С 

14.  Використання у освітньому процесі  інтернет-сервісів голова та члени МК 

15.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

16.  Участь педпрацівників у  заходах методичного тижня голова та члени МК 

17.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей учнів 

у розрізі навчальних модулів 
голова та члени МК 

18.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

19.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

20.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

21.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

 ТРАВЕНЬ (Протокол №9)  

1.  Аналіз організації та проведення заходів тижня професійної майстерності за 

професіями «Адміністратор», «Декоратор вітрин», «Касир в банку».  

Підведення підсумків. Аналіз недоліків та шляхи їх усунення 

голова та члени МК 

2.  Заслуховування звітів викладачів та майстрів виробничого навчання щодо 

результатів створення та удосконалення КМЗ предметів і виробничого 

навчання 

члени МК 

3.  Обговорення творчих  звітів (рефератів, презентацій) за наслідками роботи 

педпрацівників у 2020-2021 н.р. за індивідуальними методичними темами. 

Розміщення кращих робіт на сайті  училища 

голова та члени МК 

4.  Оновлення актуальним контентом блогу методичної комісії  голова та члени МК 

5.  Підготовка методичного збірника  «Досвід впровадження у освітній процес  

педагогічних інновацій та інформаційних технологій за 2020-2021 н.р.» 
голова МК 

6.  Участь у конкурсі на кращий методичний доробок голова та члени МК 

7.  
Проведення моніторингових досліджень за темою: «Аналіз підсумків 

навчально-виробничої та виховної роботи у ІІ сем. 2020-2021 н.р.» 
голова МК 

8.  Проведення відкритого уроку з фізичної культури викладач Овчиннік О.М. 
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9.  Участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

10.  
Розроблення збірника тестових завдань для оцінювання знань здобувачів 

освіти з предмета «Історія мистецтва» 
викладач Бокша Я.І. 

11.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

12.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти; 

розміщення їх в блозі методичної комісії та на сайті училища  
члени МК 

13.  Використання у освітньому процесі  інтернет-сервісів голова та члени МК 

10. 
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліотекою 

Цикіна А.В. 

11. Використання у освітньому процесі  інтернет-сервісів голова та члени МК 

12. 
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

 ЧЕРВЕНЬ (Протокол №10)  

1. 
Аналіз та узагальнення результатів роботи педагогічних працівників за єдиною 

методичною темою за ІІ семестр, 2020-2021 н.р., в т.ч. за показниками: 
голова МК 

  перемоги у конкурсах на кращий методичнй доробок  

  перемоги у конкурсах гуманітарного напряму; 

 
 рівень організації та проведення тижня професійної майстерності (низький, 

середній або високий); 

  участь у заходах методичного тижня; 

  участь у педчитаннях; 

  участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів 

  результати роботи за індивідуальними методичними темами; 

  кількість і якість виданих навчальних та методичних доробків; 

  впровадження нових педагогічних методів, технологій в освітній процес 

  створення нових дидактичних засобів; 

  кількість і якість опублікованих  статей 

2. Підготовка методичного забезпечення до нового навчального року голова та члени МК 

3. Планування роботи МК на 2021-2022 н.р. голова МК 

 

 

 

 

 

Голова методичної комісії                                          Наталія РОЖКОВА 


