
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з НМР 

                 ____________ Сергій ТЕЛЮПА 

 

«__»  ______________ 2020 

 

ПЛАН РОБОТИ 

МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

З ПРОФЕСІЙ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 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 МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІІ: 

Голова МК - Андрющенко С.В. – викладач, спеціаліст І категорії 

Секретар МК - Федорченко С.В. – майстер виробничого навчання 13 розряду 

Члени МК: 

1. Джеланова Н.І., майстер виробничого навчання14 розряду, I категорії. 

2. Бондаренко О.А.  – викладач, спеціаліст вищої категорії, старший викладач 

3. Волобуєва Тетяна Федорівна – майстер виробничого навчання 11 розряду  

4. Гарбузова В.М. – майстер виробничого навчання 12 розряду 

5. Єфимович А.О. - майстер виробничого навчання 12 розряд  

6. Михайлова І.А. – майстер виробничого навчання 14 розряду, I категорії 

7. Шабанова О.С. - майстер виробничого навчання 14 розряду, ІI категорії 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ТЕМИ ЧЛЕНІВ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ: 

Андрющенко 

С.В. 

Удосконалення професійних компетентностей учнів шляхом використання 

навчальних ІКТ під час викладання предмета  «Основи конструювання одягу» 

Бондаренко О.А. Удосконалення професійних компетентностей майбутніх фахівців швейного 

профілю за умов використання авторських методичних та навчальних праць на 

уроках з предмета «Матеріалознавство» 
Гарбузова В.М. Забезпечення ефективності освітнього процесу за рахунок створення і використання 

віртуального комплексно-методичного забезпечення виробничого навчання, що 

грунтується на модульно-компетентнісному підході, з професії «Кравець, закрійник» 
Джеланова Н.І. 

Єфимович А.О. Удосконалення змісту виробничого навчання здобувачів освіти з професії «Кравець, 

закрійник» відповідно до потреб ринку праці Михайлова І.А. 

Волобуєва Т.Ф. Формування мотивації здобувачів освіти до самостійної роботи на основі 

використання інструктивно-технологічних карт під час виробничого навчання з 

професії «Кравець, закрійник» 
Федорченко С.В. 

Шабанова О.С. Удосконалення професійних компетентностей майбутніх фахівців з професії 

«Кравець, закрійник» на уроках виробничого навчання шляхом використання  

сучасних виробничих, інформаційних та мультимедійних технологій 

 

№ з\п Зміст методичної роботи 
Відповідальні та 

виконавці 

1 2 3 

СЕРПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 1) 

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

2. 
Перевірка готовності методичного забезпечення навчальних кабінетів і 

навчально-виробничих майстерень до початку 2020-2021 н.р. 
Голова та члени МК 

3. 
Обговорення та ухвалення змісту робочих програм та поурочно – тематичних 

планів з навчальних предметів та виробничого навчання 
Голова та члени МК 

4. Визначення напрямів самоосвіти педпрацівників Члени МК 

5. 

Обговорення та ухвалення переліків навчально-виробничих, перевірних та 

кваліфікаційних пробних  робіт, норм часу на виготовлення одягу в групах 

ТУ 

Майстри в/н 



1 2 3 

6. 

Ознайомлення майстрів в/н Єфимович А.О., Михайлова І.А., Федорченко 

С.В., Шабанова О.С. з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників  

Голова МК 

7. Визначення напрямів самоосвіти педпрацівників Члени МК 

8. 

Обговорення та прийняття рішення щодо використання інноваційних 

педагогічних технологій під час виконання і показу кваліфікаційних пробних 

робіт 

Голова та члени МК 

9. 

Розгляд, обговорення і затвердження тестів для директорських контрольних 

робіт; завдань для кваліфікаційної атестації здобувачів освіти за професіями: 

«Кравець», «Закрійник» 

Голова та члени МК 

10. 
Оновлення раніше створених паспортів КМЗ предметів і виробничого 

навчання  

Голова та члени МК 

11. Формування та систематизація КМЗ предметів і виробничого навчання  Голова та члени МК 

12. Оновлення  паспортів кабінетів і майстерень Голова та члени МК 

13. 
Поповнення раніше створених методичних портфоліо матеріалами, що 

відображають досягнення педпрацівників попереднього періоду 

Голова та члени МК 

14. 
Розгляд та затвердження конкурсних завдань для здобувачів освіти, які 

виявили бажання продовжити професійну підготовку на III ступені навчання 

Голова та члени МК 

15. 

Обговорення і затвердження індивідуальних методичних тем педпрацівників 

на 2020-2021 н.р. Ознайомлення з методичною пам’яткою «Алгоритм роботи 

педагогічного працівника над індивідуальною методичною темою» 

Голова та члени МК 

16. Створення інтернет- блогів педпрацівниками-початківцями  
Майстер в/н 

Волобуєва Т.Ф. 

17. 

Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників (відображення в них 

звітів про результати проведення конкурсів, тижня професійної майстерності, 

вебінарів, курсів, семінарів, майстер-класів, педчитань, методичного тижня 

тощо) 

Голова та члени МК 

18. 
Підготовка графіку розроблення методичних праць членами МК, 

представлення інформації методисту (в т.ч. електронних уроків) 
Голова МК 

19. 
Обговорення та ухвалення термінів, змісту та методів проведення 

педпрацівниками відкритих уроків. Надання ухвалених даних методисту  

Голова та члени МК, 

завідуюча бібліотекою  

20. 
Обговорення напрямів діяльності НПЦ інноваційного розвитку швейних 

технологій 
Члени МК  

21. 
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів. Аналіз результатів 
Члени МК 

22. Індивідуальне консультування педпрацівників  з методичних питань Голова МК 

23. Формування бази електронних поурочно-тематичних планів  голова МК 

24. 
Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям щодо 

методичного забезпечення освітнього процесу 
Голова МК 

25. 
Розроблення тестових і практичних завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів 

Викладачі, майстри 

в/н 

27. 
Обговорення та ухвалення тематики статей на  2020-2021 н.р. для розміщення 

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

28. 
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

29. 

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 

30. Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями 
Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

ЖОВТЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 2) 

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Голова та члени МК 

2.  Освоєння та застосування в освітньому процесі інтернет-сервісів Голова та члени МК 

3.  
Ознайомлення майстрів в/н Єфимович А.О., Михайлова І.А., Федорченко 

С.В., Шабанова О.С. з графіком атестації під підпис 
Голова МК 

4.  Індивідуальне консультування педпрацівників  з методичних питань Голова МК 

1 2 3 



5.  
Обговорення змісту тестових і практичних завдань для контролю рівня 

набутих компетентностей здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів 

Викладачі, майстри 

в/н 

6.  
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів 

Викладачі та 

майстри в/н  

7.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н 

8.  
Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам у роботі над 

індивідуальними методичними темами 
Голова МК 

9.  Проведення засідання методичної комісії Голова та члени МК 

10.  
Виступ на обласному вебсемінарі за темою «Коучинговий підхід: досвід 

проактивних освітян» 

Викладач 

Андрющенко С.В. 

11.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

12.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts тощо) 

Голова та члени МК 

13.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

14.  

Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників (відображення в них 

звітів про результати проведення конкурсів, тижня професійної майстерності, 

вебінарів, курсів, семінарів, майстер-класів, педчитань, методичного тижня 

тощо) 

Голова та члени МК 

15.  Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями 
Завідуюча бібліо-

текою Цикіна А.В. 

ЛИСТОПАД  (ПРОТОКОЛ № 3) 

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Голова та члени МК 

2.  Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів 

Викладачі та 

майстри в/н  

3.  

Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти. 

Розміщення відео та фото цих робіт у блогах  педпрацівників, на сайті 

училища  

Члени МК 

4.  

Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників (відображення в них 

звітів про результати проведення конкурсів, тижня професійної майстерності, 

вебінарів, курсів, семінарів, майстер-класів, педчитань, методичного тижня 

тощо) 

Голова та члени МК 

5.  
Надання методичної допомоги  педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
Голова МК 

6.  

Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям з питань 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних 

технологій та самоосвіти 

Голова МК 

7.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н  

8.  
Доповідь під час засідання методичної комісії за темою «Впровадження в 

освітній процес технологій дистанційного навчання 

Майстер в/н  

Джеланова Н.І. 

9.  Проведення засідання методичної комісії Голова та члени МК 

10.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

11.  
Ознайомлення з електронною інструкцією щодо підключенння аккаунта 

платформи G Suite for Education до смартфону 
голова та члени МК 

12.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

13.  

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників швейного профілю на базі 

кафедри технологій і дизайну Української інженерно-педагогічної академії 

(м.Харків) 

Викладач та  

майстри в/н: 

Андрющенко С.В. 

Джеланова Н.І. 

Шабанова О.С. 

Гарбузова В.М. 

1 2 3 



14.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts тощо) 

Голова та члени МК 

15.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліо-

текою Цикіна А.В. 

ГРУДЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 4) 

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Голова та члени МК 

2.  
Розгляд, обговорення і затвердження творчих завдань для ДКА здобувачів 

освіти за професією «Кравець, закрійник» (гр. 8-8а), «Кравець» (гр. 5-5а) 
Голова та члени МК 

3.  
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів 

Викладачі та 

майстри в/н  

4.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів Голова та члени МК 

5.  
Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
Голова МК 

6.  

Надання методичної допомоги  педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації; з питань впровадження інноваційних педагогічних 

технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та самоосвіти 

Голова МК 

7.  
Обговорення та затвердження переліку доповідей педпрацівників для виступу 

на педчитаннях, представлення його методисту 
Голова МК 

8.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н 

9.  

Розроблення електронних тестових завдань для оцінювання набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета «Основи 

конструювання одягу» за професією «Кравець» 4-го розр. гр. 4-4а, 5-5а 

Викладач  

Андрющенко С.В. 

10.  

Розроблення електронних тестових завдань для оцінювання набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета «Матеріало-

знавство» за професією «Кравець» 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

11.  Проведення засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

12.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

13.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts тощо) 

Голова та члени МК 

14.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

15.  
Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою освітньої платформи G Suite for Education 
голова та члени МК 

16.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

СІЧЕНЬ (ПРОТОКОЛ № 5) 

1.  Участь членів МК в заходах педагогічних читань Члени МК 

2.  

Узагальнення та аналіз результатів роботи педпрацівників за єдиною 

методичною 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 

3.  
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів 

Викладачі та майстри 

в/н  

4.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Голова та члени МК 

5.  

Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників (відображення в них 

звітів про результати проведення конкурсів, тижня професійної майстерності, 

вебінарів, курсів, семінарів, майстер-класів, педчитань, методичного тижня 

тощо) 

Голова та члени МК 

6.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти. 

Розміщення відео та фото цих робіт на сайті училища  
Члени МК 

7.  
Проведення відкритого уроку у дистанційному синхронному режимі за темою 

«Обробка накладної кишені» 

Майстер в/н  

Михайлова І.А. 

8.  
Проведення відкритого уроку у дистанційному синхронному режимі за темою 

«Обробка шлиці в спідниці» 

Майстер в/н  

Єфимович А.О. 
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9.  
Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
Голова МК 

10.  

Надання методичної допомоги  педпрацівникам-початківцям з питань 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних 

технологій та самоосвіти 

Голова МК 

11.  
Обговорення проміжних результатів педпрацівників щодо роботи над 

індивідуальними методичними темами 
Голова та члени МК 

12.  

Розроблення електронних тестових завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета «Обладнання 

швейного виробництва» за професією «Кравець» 2-3-го розрядів  

(гр. 2-2а,3-3а) 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

13.  
Проведення відкритого уроку у очному або дистанційному синхронному 

режимі за темою «Виготовлення наволочок» 

Майстер в/н  

Шабанова О.С. 

14.  
Проведення відкритого уроку у очному або дистанційному синхронному 

режимі за темою «Обробка коміра та з’єднання його з горловиною» 
Майстер в/н  
Федорченко С.В. 

15.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів. Використання їх у освітньому процесі Голова та члени МК 

16.  

Розроблення електронних тестових завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета «Основи 

конструювання одягу» з професії «Кравець» 4-го розряду (гр. 5,5а, 4-4а) 

Викладач  

Андрющенко С.В. 

17.  

Розроблення електронних практичних завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з  виробничого навчання  за 

професіями швейного профілю 

Майстри в/н:  

Єфимович А.О., 

Джеланова Н.І., 

Гарбузова В.М., 

Михайлова І.А., 

Федорченко С.В., 

Волобуєва Т.Ф. 

18.  
Розроблення електронного конспекту лекцій з предмета «Матеріалознавство» 

(професія «Кравець» 2-4-го розрядів)   

Викладач  

Бондаренко О.А. 

19.  
Розроблення та публікація методичної розробки відкритого уроку 

виробничого навчання на українських освітніх онлайн-порталах 

Майстер в/н 

Михайлова І.А. 

20.  
Розроблення та публікація методичної розробки відкритого уроку 

виробничого навчання на українських освітніх онлайн-порталах 

Майстер в/н  

Єфимович А.О. 

21.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання та 

розміщення її на українських освітніх онлайн-порталах  

Майстер в/н  

Шабанова О.С. 

22.  Проведення засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

23.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

24.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою месенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts тощо) 

Голова та члени МК 

25.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
Голова та члени МК 

26.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою навчальної платформи G Suite for 

Education  

Голова та члени МК 

27.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

ЛЮТИЙ (ПРОТОКОЛ  № 6) 

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Голова та члени МК 

2.  
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів 

Викладачі та 

майстри в/н  

3.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти. 

Розміщення відео та фото цих робіт на сайті училища  
Члени МК 

4.  Використання інтернет-сервісів у освітньому процесі Голова та члени МК 

5.  

Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників (відображення в них 

звітів про результати проведення конкурсів, тижня професійної майстерності, 

вебінарів, курсів, семінарів, майстер-класів, педчитань, методичного тижня) 

Голова та члени МК 
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6.  
Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
Голова МК 

7.  

Надання методичної допомоги  педпрацівникам-початківцям з питань 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних 

технологій та самоосвіти 

Голова МК 

8.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н 

9.  

Розроблення електронних тестових завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулем (модулями) з предмета 

«Основи конструювання одягу» Закрійник 5 розряду  (гр. 8,8а) 

Викладач 

Андрющенко С.В. 

10.  

Розроблення електронних практичних завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з  виробничого навчання  за 

професіями швейного профілю 

Майстри в/н:  

Єфимович А.О., 

Джеланова Н.І., 

Гарбузова В.М., 

Михайлова І.А., 

Федорченко С.В., 

Волобуєва Т.Ф. 

11.  

Розроблення електронного конспекту лекцій за темою «3D моделювання на 

основі системи автоматизованого розкрою одягу «CAD/LAY.Assystent» (борг 

за 2018-2020) 

Майстер в/н  

Шабанова О.С. 

12.  Підготовка статті для публікації в електронній газеті «Обрій профтехосвіти» 
Майстер в/н  

Джеланова Н.І. 

13.  Проведення засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

14.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

15.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts тощо) 

Голова та члени МК 

16.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

17.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education 
голова та члени МК 

18.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

БЕРЕЗЕНЬ (ПРОТОКОЛ №7) 

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Члени МК 

2.  
Поповнення відеотеки найкращих творчих робіт здобувачів освіти. 

Розміщення відео та фото цих робіт на сайті училища  
Члени МК 

3.  

Розроблення електронних тестових завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з предметів 

«Матеріалознавство», «Обладнання швейного виробництва» за професією 

«Кравець» 4-го розряду (гр. 1,1а) 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

4.  
Розроблення електронних інструкційно-технологічних карт для виробничого 

навчання здобувачів освіти за професією «Кравець»  4-го розряду 

Майстер в/н 

Гарбузова В.М. 

5.  

Розроблення електронних практичних завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з  виробничого навчання  за 

професіями швейного профілю 

Майстри в/н:  

Єфимович А.О., 

Джеланова Н.І., 

Гарбузова В.М., 

Михайлова І.А., 

Федорченко С.В., 

Волобуєва Т.Ф. 

6.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених інновацій у навчально-

виробничий процес 
Голова МК 

7.  
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів. 

Викладачі та 

майстри в/н  

8.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н 
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9.  Використання інтернет-сервісів у освітньому процесі Голова та члени МК 

10.  
Обговорення та затвердження переліку доповідей педпрацівникам для 

виступу на заходах методичного тижня, представлення його методисту 
Голова МК 

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

12. . 

Надання методичної допомоги  педпрацівникам-початківцям з питань 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних 

технологій та самоосвіти 

Голова МК 

13.  Підготовка статті для публікації в електронній газеті «Обрій профтехосвіти» 
Майстер в/н  

Шабанова О.С. 

14.  Проведення засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

15.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

16.  

Оволодіння навичками навчальної роботи з учнями у дистанційному 

синхронному режимі за допомогою мессенджерів (WhatsApp, Viber, Facebook 

Messenger, Skype, ZOOM, ICQ, Google Hangouts тощо) 

Голова та члени МК 

17.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
Голова та члени МК 

18.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education 
Голова та члени МК 

19.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

КВІТЕНЬ (ПРОТОКОЛ №8) 

1.  Удосконалення КМЗ предметів та виробничого навчання на основі ІКТ Голова та члени МК 

2.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених інновацій у навчально-

виробничий процес  
Голова МК 

3.  
Організація і проведення тижня професійної майстерності здобувачів освіти, 

що здобувають професії швейного профілю 
Голова та члени МК 

4.  

Розроблення електронних тестових завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета «Основи 

конструювання одягу» за професією «Кравець» 5-го розряду (гр. 3,3а) 

Викладач  

Андрющенко С.В. 

5.  Участь педпрацівників у  заходах методичного тижня Голова та члени МК 

6.  

Розроблення електронних тестових завдань для контролю рівня набутих 

компетентностей здобувачів освіти за модулеми з предмета «Моделювання і 

художнє оформлення одягу» за професією «Кравець» 5-го розряду (гр.4-4а) 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

7.  
Розроблення електронних інструкційно-технологічних карт для виробничого 

навчання здобувачів освіти 

Майстер в/н  

Шабанова О.С. 

8.  
Організація взаємовідвідування педпрацівниками уроків за допомогою 

месенджерів (ZOOM, GOOGLE MEET). Аналіз результатів. 

Викладачі та 

майстри в/н  

9.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н 

10.  Використання інтернет-сервісів у освітньому процесі Голова та члени МК 

11.  

Надання методичної допомоги педпрацівникам-початківцям з питань 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних 

технологій та самоосвіти 

Голова МК 

12.  

Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників (відображення в них 

звітів про результати проведення конкурсів, тижня професійної майстерності, 

вебінарів, курсів, семінарів, майстер-класів, педчитань, методичного тижня 

тощо) 

Голова та члени МК 

13.  Проведення засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

14.  
Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-

порталів 
Голова та члени МК 

15.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education 
Голова та члени МК 

16.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
Голова та члени МК 

17.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education 
Голова та члени МК 
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18.  Проведення відкритого уроку у дистанційному синхронному режимі  
Викладач 

Андрющенко С.В. 

19.  
Участь в обласному вебінарі в якості спікера за темою «Впровадження 

платформи YouTube у навчальний процес» 

Викладач 

Андрющенко С.В. 

20.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

ТРАВЕНЬ (ПРОТОКОЛ №9) 

1.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо підготовки 

рефератів (презентацій) за наслідками роботи над індивідуальними 

методичними темами 

Голова МК 

2.  
Обговорення критеріїв оцінювання рівня методичної компетентності 

педагогічних працівників за 2020-2021 н.р.  
Голова та члени МК 

3.  
Розроблення електронного практичного посібника для виробничого навчання 

здобувачів освіти за професією «Закрійник» 4-го розряду 

Майстер в/н 

Федорченко С.В. 

4.  

Розроблення електронних збірників практичних завдань для контролю рівня 

набутих компетентностей здобувачів освіти за модулями з виробничого 

навчання  за професіями швейного профілю 

Майстри в/н:  

Єфимович А.О., 

Джеланова Н.І., 

Гарбузова В.М., 

Михайлова І.А., 

Федорченко С.В.,  

Волобуєва Т.Ф. 

5.  

Розроблення електронного збірника тестових завдань для контролю рівня 

набутих компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета 

«Матеріалознавство» 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

6.  

Розроблення електронного збірника тестових завдань для контролю рівня 

набутих компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета 

«Обладнання швейного виробництва» 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

7.  

Розроблення електронного збірника тестових завдань для контролю рівня 

набутих компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета 

«Моделювання і художнє оформлення одягу» 

Викладач  

Бондаренко О.А. 

8.  

Розроблення електронного збірника  тестових завдань для контролю рівня 

набутих компетентностей здобувачів освіти за модулями з предмета «Основи 

конструювання одягу»  

Викладач 

Андрющенко С.В. 

9.  

Підготовка методичної розробки уроку з предмета «Основи конструювання 

одягу» за темою «Побудова конструкції жіночої піжами» (для публікації 

на українських освітніх онлайн-порталах 

Викладач 

Андрющенко С.В. 

10.  

Обговорення рефератів (презентацій) за наслідками роботи педпра-цівників 

над індивідуальними методичними темами. Розміщення кращих рефератів 

(презентацій) на сайті та блозі  методичної комісії 

Голова МК 

11.  
Обговорення критеріїв оцінювання рівня методичної компетентності 

педагогічних працівників за 2020-2021 н.р.  
Голова та члени МК 

12.  
Наповнення методичних портфоліо педагогічних працівників інформацією 

про досягнуті професійні успіхи 
Голова та члени МК 

13.  Участь у конкурсі на кращу методичну працю Голова та члени МК 

14.  
Узагальнення інформації про  інтернет-сервіси, що використовувались у 

освітньому процесі за 2020-2021 н.р. 
Голова та члени МК 

15.  
Узагальнення впроваджених педагогічних  інновацій у освітній процес. 

Підготовка звіту 
Голова МК 

16.  Актуалізація наявних інтернет- блогів педпрацівників  Голова та члени МК 

17.  
Створення у форматі відео (фото) авторських майстер-класів та розміщення їх 

на сайті училища 
Майстри в/н 

18.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

19.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному 

режимі за допомогою платформи G Suite for Education  
голова та члени МК 

20.  
Організація і проведення тижня професійної майстерності серед здобувачів 

освіти  
голова та члени МК 
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21.  Проведення засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

22.  

Розроблення електроного навчального посібника «Технологія виготовлення 

жіночої куртки» 

Викладач  

Андрющенко С.В. 

Майстри в/н:  

Джеланова Н.І. 

Єфимович А.О. 

23.  
Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями Завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

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 та члени МК 

 • перемоги у конкурсах на кращу методичну працю;  

 • перемоги у конкурсах професійної майстерності;  

 • перемоги у конкурсах гуманітарного напряму;  

 • рівень організації та проведення тижня професійної майстерності;  

 • кількість учасників та якість проведення заходів методичного тижня;  

 • результати роботи за індивідуальними методичними темами;  

 • кількість і якість допущених до друку методичних доробків;  

 • впровадження нових педагогічних методів, технологій в освітній процес  

 • результати освоєння нових інтернет-сервісів  

 
• створення нових дидактичних засобів, наочного методичного забезпечення 

у кабінеті (майстерні) 
 

 • кількість і якість опублікованих  статей   

2. 
Підготовка презентації «Кращі творчі роботи випускників 2020-2021 н.р. 

(професія  «Кравець, закрійник») 
голова МК 

3. Проведення заключного засідання методичної комісії  Голова та члени МК 

4. 
Підготовка методичного забезпечення предметів і виробничого навчання з 

професій швейного профілю до нового навчального року 
Голова та члени МК 

5. Планування роботи МК на 2021-2022 н.р. Голова та члени МК 

 

 

 

 

Голова методичної комісії                Світлана АНДРЮЩЕНКО 


