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ПЛАН РОБОТИ 

МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАЧІВ З 

ПРОФЕСІЙ СФЕРИ ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА ТА ДЕКОРАТИВНОЇ КОСМЕТИКИ 

НА 2020- 2021н.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 – Іванюха О.О., спеціаліст 1 категорії 

Члени методичної комісії та їх індивідуальні методичні теми: 

Викладачі: 

1. Грубник О.М.-  Впровадження сучасних інформаційних і мультимедійних технологій на уроках з 

предмета«Мистецтво манікюру» 

2. Іванюха О.О. -  Удосконалення освітнього процесу за рахунок створення і використання віртуального КМЗ 

предмета «Перукарське мистецтво». 

3. Каретнік Н.Г. -  Розвиток творчої компетентності здобувачів освіти під час теоретичного навчання з 

предмета «Перукарське мистецтво» в рамках впровадженого модульно-компетентнісного підходу до освітнього 

процесу 

4. Вітюк Т.В. –  Особливості освітнього процесу у віддаленому режимі з предмета «Матеріалознавство». 

 

Майстри виробничого навчання: 

1. Бабанцева Т.П. Удосконалення професійних компетентностей майбутніх перукарів на уроках 

виробничого навчання шляхом використання мультимедійних технологій та авторських інструктивно-

технологічних карт. 

2. Бородіна Л.А.–Розвиток самостійності та творчих якостей здобувачів освіти під час виробничого 

навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)». 

3. Баличева Д.А. – Самостійна навчальна робота майбутніх фахівців сфери перукарського мистецтва під час 

дистанційного навчання 

4. Береза С.В. - Самостійна навчальна робота майбутніх фахівців сфери перукарського мистецтва під час 

дистанційного навчання 

5. Галич Н.А. -  Формування професійних та ключових компетентностей здобувачів освіти шляхом 

створення сучасного методичного забезпечення уроків виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-

модельєр), манікюрник». 

6. Герман Т.Л. Підбір та поурочна систематизація навчально-методичних засобів КМХ виробничого 

навчання з професії «Візажист». 

7. Гудз С.О. – Використання ІКТ під час виробничого начання з професії «Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник» 

8. Дєєв М.В., Кравцова О.С. -  Створення ефективної системи підготовки здобувачів освіти до конкурсів 

проф. майстерності з професії «Перукар (перукар-модельєр)». 

9. Коваль Ю.Б. - Формування професійних та ключових компетентностей здобувачів освіти шляхом 

створення сучасного методичного забезпечення уроків виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-

модельєр), манікюрник». 

10. Куприкова В.Г. - Удосконалення професійних компетентностей майбутніх перукарів на уроках 

виробничого навчання. 

11.  Мартова С.В. Використання методу навчального проектування та ІКТ при підготовці творчих робіт 

здобувачів освіти, які оволодівають професіями перукаря (перукаря-модельєра) та манікюрника в умовах 

впровадження модульно-компетентнісного підходу до освітнього процесу. 

12. Ніцак Н.В. - Удосконалення змісту виробничого навчання здобувачів освіти за  професією «Перукар 

(перукар-модельєр)». 



13. Піддубна Г.С.  - Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом використання 

навчального відео на уроках виробничого навчання з професій «Перукар (перукар-модельєр», «Візажист», 

«Візажист-стиліст». 

14. Перегудова Л.О  - Удосконалення професійних компетентностей майбутніх перукарів на уроках 

виробничого навчання шляхом використання мультимедійних технологій та авторських інструктивно-

технологічних карт  

15. Пуденкова С.П. -  Формування професійних і ключових компетентностей здобувачів освіти шляхом 

впровадження педагогічних інновацій (майстер-класів, тренінгів тощо) у освітній процес виробничого 

навчання за професією «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник». 

16. Риженко Я.В. - Використання ІКТ під час виробничого начання з професії «Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник» 

17. Стариченко А.І., Цвіркун І.М. -  Використання технології навчального проектування та модульно-

компетентнісного підходу до освітнього процесу при підготовці творчих робіт учнями, які оволодівають 

професіями «Перукар (перукар-модельєр), манікюрник». 

18. Тарасенко К.С. - Самостійна навчальна робота майбутніх фахівців сфери перукарського мистецтва під час 

дистанційного навчання 

 

№ з\п Зміст методичної роботи Відповідальні 
1 2 3 

 СЕРПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ (Протокол №1)  
голова МК 1.  Затвердження плану роботи МК на 2020-2021н.р 

2.  
Затвердження програмного забезпечення предметів, що забезпечує отримання 

учнями професійної (професійно-технічної) освіти з професій «Перукар (перукар-

модельєр), Візажист, Візажист-стиліст», «Декоратор вітрин, Візажист» 
голова МК 

3.  
Перевірка готовності методичного забезпечення навчальних кабінетів і навчально-

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

4.  
Обговорення та ухвалення поурочно – тематичних планів з навчальних предметів 

та виробничого навчання 
голова та члени МК 

5.  
Обговорення та ухвалення переліків навчально-виробничих, перевірних робіт та 

кваліфікаційних пробних  робіт 
майстри в/н 

6.  Оновлення  інтернет-блогів та наповнення їх навчальним контентом члени МК 

7.  Обговорення напрямів та змісту діяльності МК  голова МК 

8.  
Розгляд, обговорення і затвердження тестів для директорських контрольних робіт 

та кваліфікаційних іспитів з предметів професійно-теоретичної підготовки 
голова МК 

9.  
Ознайомлення з методичною пам’яткою«Алгоритм роботи педагогічного 

працівника над індивідуальною методичною темою»  
голова МК 

10.  
Обговорення і затвердження індивідуальних методичних тем новоприйнятих 

педпрацівників на 2020 -2021н.р. 
голова МК 

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

12.  Оновлення  паспортів кабінетів і майстерень голова та члени МК 

13.  Створення інтернет- блогів новоприйнятими педпрацівниками голова та члени МК 

14.  Поповнення раніше створених педпрацівниками методичних портфоліо  голова та члени МК 

15.  
Обговорення та ухвалення тематики статей на 1 семестр 2020-2021н.р. для 

розміщення у фахових та інших періодичних виданнях (в т.ч. електронних), 

надання цієї інформації методисту 
голова МК 

16.  
Ознайомлення з орієнтовним графіком підвищення кваліфікації педпрацівників 

на 2021 рік: Бабанцевої Т.П., Галич Н.А., Тарасенко К.С. 
члени МК 

17.  
Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педпрацівників :  
Іванюхи О.О., Бабанцевої Т.П., Бородіної Л.А., Коваль Ю.Б., Піддубної Г.С. 

голова МК 

18.  
Обговорення способів впровадження нових методик викладання, реалізації 

інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, в т.ч. технологій 

дистанційного навчання 
голова та члени МК 

19.  Формування бази електронних поурочно-тематичних планів  голова МК 

1 2 3 



20.  
Підготовка графіку розроблення методичних праць членами МК, представлення 

інформації методисту 
голова МК 

21.  
Обговорення термінів, змісту та методів проведення відкритих уроків (в т.ч. 

дистанційних). Представлення методисту графіку проведення відкритих уроків 
голова та члени МК 

22.  
Надання методичної допомоги новоприйнятим працівникам щодо розроблення 

методичного портфоліо, підготовки до уроків та їх організації 
голова МК 

23.  
Розроблення електронних тестових завдань для оцінювання набутих компетент-

ностей здобувачів освіти за навчальними модулями з професії «Перукар 

(перукар-модельєр)» 
голова та члени МК 

24.  
Співпраця із партнерською компанією «ESTEL» (проведення майстер-класів та 

семінарів для здобувачів освіти) 
голова та члени МК 

25.  Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями 
завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

 ЖОВТЕНЬ (Протокол №2)  

1.  Визначення напрямів самоосвіти педпрацівників голова та члени МК 

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

3.  
Створення інтернет- блогів новоприйнятими педпрацівниками; оновлення 

актуальним контентом наявних блогів педпрацівників 
голова та члени МК  

4.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти за навчальними модулями (з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» за кваліфікацією «1 клас») 
голова та члени МК 

5.  
Підготовка переліку видів вихідного контролю за умов ДКА та ПА у розрізі 

навчальних груп (письмових екзаменаційних робіт, пояснювальних записок до 

творчих робіт, додаткових інноваційних форм – презентацій, відео тощо) 
голова та члени МК 

6.  
Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та 

самоосвіти, технологій дистанційного навчання 
голова МК 

7.  
Надання методичної допомоги новоприйнятим педпрацівникам щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
голова МК 

8.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

9.  
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 

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

11.  
Ознайомлення з графіком атестації педпрацівників на 2020-2021 н.р. під підпис: 

Іванюхи О.О., Бабанцевої Т.П, Бородіної Л.А., Коваль Ю.Б.,Піддубної Г.С. 
голова 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.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному режимі за 

допомогою ігрових технологій а саме: кооперативного навчання; колективно-

групового навчання; ситуативного навчання; опрацювання дискусійних питань 
голова та члени МК 

15.  Поповнення раніше створених педпрацівниками методичних портфоліо  голова та члени МК 

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

кою 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 голова та члени МК 

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

4.  
Проведення відкритого уроку теоретичного навчання в дистанційному 

синхронному режимі 
викладач  
Іванюха О.О. 



1 2 3  

5.  Створення блогу методичної комісії голова МК 

6.  
Надання методичної допомоги  педпрацівникам щодо впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та 

самоосвіти 
голова МК 

7.  
Надання методичної допомоги новоприйнятим педпрацівникам щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
голова МК 

8.  
Розроблення електронних тестових завдань для оцінювання набутих 

компетентностей здобувачів освіти у розрізі навчальних модулів (професії: 

«Перукар (перукар-модельєр)» 
голова та члени МК 

9.  
Обговорення та ухвалення Критеріїв оцінювання професійних компетентностей 

здобувачів освіти під час виконання кваліфікаційних пробних робіт за професією 

« Перукар (перукар-модельєр)» кваліфікаціями «перукар», «перукар 2 класу» 

голова та члени МК, 
старший майстер 

10.  Розроблення авторських відео майстер-класів майстри в/н 

11.  
Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 
голова та члени МК 

12.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

13.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

14.  
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 

15.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному режимі за 

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

16.  Формування бази електронних поурочно-тематичних планів голова МК 

17.  Поповнення раніше створених педпрацівниками методичних портфоліо  голова та члени МК 

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

кою Цикіна А.В. 

 ГРУДЕНЬ (Протокол №4)  

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

2.  
Аналіз методичної діяльності членів МК за І семестр 2020-2021н.р, підготовка 

звіту 
голова МК 

3.  
Обговорення та представлення методисту переліку доповідей педпрацівників до 

педчитань 
голова МК 

4.  Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів  голова та члени МК 

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

6.  
Надання методичної допомоги  педпрацівникам щодо впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та 

самоосвіти 
голова МК 

7.  
Надання методичної допомоги новоприйнятим педпрацівникам щодо підготовки 

до уроків та їх організації 
голова МК 

8.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти за навчальними модулями з професії «Перукар (перукар-

модельєр)», за кваліфікацією «перукар 1 класу» 
голова та члени МК 

9.  
Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 
голова та члени МК 

10.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

11.  
Проведення відкритого уроку виробничого навчання в дистанційному 

синхронному режимі 
майстер в/н  
Піддубна Г.С. 

12.  
Проведення відкритого уроку виробничого навчання  майстер в/н  

Бородіна Л.А. 
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13.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» та розміщення її на українських освітніх 

онлайн-порталах (На урок, Всеосвіта тощо) 

майстер в/н 
Коваль Ю.Б. 

14.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку з предмета «Перукарське 

мистецтво» та розміщення її на українських освітніх онлайн-порталах (На урок, 

Всеосвіта тощо) 

викладач  
Іванюха О.О. 

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

16.  
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 

17.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному режимі за 

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

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

for Education 
голова МК 

19.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

20.  Поповнення раніше створених педпрацівниками методичних портфоліо  голова та члени МК 

21.  Ознайомлення з новими підручниками та періодичними виданнями 
завідуюча бібліоте-

кою Цикіна А.В. 

 СІЧЕНЬ (Протокол №5)  

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

2.  Узагальнення та аналіз результатів роботи пепрацівників за єдиною методичною 

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

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

3.  Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

методичної комісії  
голова та члени МК 

4.  Участь членів МК у педагогічних читаннях члени МК 

5.  
Контроль роботи педагогічних працівників за індивідуальними методичними 

темами 
голова МК 

6.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій у 

освітній процес 
голова МК 

7.  

Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо підготовки до 

уроків та їх організації, у роботі над індивідуальними методичними темами, з 

питань впровадження інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, 

мультимедійних технологій та самоосвіти 

голова МК 

8.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів та використання їх у освітньому процесі голова та члени МК 

9.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти за навчальними модулями з професії «Перукар (перукар-

модельєр)»  
голова та члени МК 

10.  
Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 
голова та члени МК 

11.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

12.  Реєстрація і 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.  
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 



15.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному режимі за 

допомогою платформи G Suite for Education компанії «Google» 
голова та члени МК 
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16.  
Формування бази електронних поурочно-тематичних планів на платформі G Suite 

for Education 
голова МК 

17.  
Підготовка статті, що відображає досвід викладання предметів теоретичного 

навчання в дистанційному синхронному режимі», для публікації в газеті «Обрій 

профтехосвіти»  

викладач  
Іванюха О.О. 

18.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» та розміщення її на українських освітніх 

онлайн-порталах (На урок, Всеосвіта тощо) 

майстер в/н 
Бородіна Л.А. 

19.  
Проведення відкритого уроку виробничого навчання  майстер в/н 

Бабанцева Т.П. 

20.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» та розміщення її на українських освітніх 

онлайн-порталах (На урок, Всеосвіта тощо) 

майстер в/н 
Піддубна Г.С. 

21.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 
завідуюча бібліо-

текою 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 у 

освітній процес 
голова МК 

3.  Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

методичної комісії  
голова та члени МК 

4.  
Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та 

самоосвіти 
голова МК 

5.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів та використання їх у освітньому процесі голова та члени МК 

6.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти за навчальними модулями з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» 
голова та члени МК 

7.  

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

конкурсу професійної майстерності серед здобувачів освіти за професіями 

«Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник», «Візажист-стиліст», 

«Педикюрник» 

голова та члени МК 

8.  
Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 
голова та члени МК 

9.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

10.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному режимі за 

допомогою мессенджерів  
голова та члени МК 

11.  
Формування бази електронних поурочно-тематичних планів на платформі G Suite 

for Education 
голова МК 

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

Education 
голова та члени МК 

13.  
Проведення відкритого уроку виробничого навчання  майстер в/н 

Коваль Ю.Б. 

14.  
Розроблення навчального посібника з предмета «Перукарське мистецтво» 

(професія «Перукар (перукар-модельєр)») за темою «Сучасні стрижки» 

(доопрацювання) 

викладач  
Іванюха О.М. 

15.  

Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» та розміщення її на українських освітніх 

онлайн-порталах (На урок, Всеосвіта тощо) 

майстер в/н 

Бабанцева Т.П. 
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16.  Проведення відкритого уроку  виробничого навчання (гр. 11а)  
майстер в/н  
Мартова С.В. 

17.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

18.  
Накопичення та поповнення фото та відео матеріалів найкращих робіт здобувачів 

освіти за результатами творчих захистів (кваліфікація «перукар-модельєр», 

«манікюрник 3-го розряду (І-го класу)», «візажист-стиліст» 
голова та члени МК 

19.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 
завідуюча бібліо-

текою Цикіна А.В. 

 БЕРЕЗЕНЬ (Протокол №7)  

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

2.  Організація і проведення тижня професійної майстерності голова та члени МК 

3.  
Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

методичної комісії  
голова та члени МК 

4.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій у 

освітній процес 
голова МК 

5.  
Обговорення та затвердження переліку доповідей педпрацівників для виступу на 

заходах методичного тижня, представлення його методисту 
голова МК 

6.  
Удосконалення Положення про конкурс професійної майстерності серед 

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

7.  
Надання методичної допомоги  педпрацівникам з питань впровадження 

інноваційних педагогічних технологій, ІКТ, мультимедійних технологій та 

самоосвіти 
голова МК 

8.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти за навчальними модулями з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» 
голова та члени МК 

9.  
Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 
голова та члени МК 

10.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

11.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів 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.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

14.  
Розроблення технологічної карти для виконання складних комплексних робіт під 

час виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)» за темою 

«Весільні зачіски» 

майстер в/н 
Коваль Ю.Б. 

15.  
Проведення відкритого уроку з предмета «Санітарія та гігієна» у синхронному 

дистанційному режимі 

викладач 

Грубник О.М.-   

16.  
Підготовка методичної розробки відкритого уроку з предмета «Манікюрна 

справа» 
викладач 
Грубник О.М.-   

17.  
Накопичення та поповнення фото та відео матеріалів найкращих робіт здобувачів 

освіти за результатами творчих захистів (кваліфікація «перукар-модельєр», 

«манікюрник 3-го розряду (І-го класу)», «візажист-стиліст» 
голова та члени МК 

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

for Education 
голова МК 

19.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 
завідуюча бібліо-

текою Цикіна А.В. 

 КВІТЕНЬ (Протокол №8)  

1.  
Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

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

3.  

Організація взаємовідвідування педагогічними працівниками уроків 

теоретичного та виробничого навчання в дистанційному синхронному режимі. 

Аналіз результатів 

голова та члени МК 

4.  
Збір та систематизація матеріалів щодо впроваджених педагогічних інновацій у 

освітній процес  
голова МК 

5.  
Підготовка пропозицій до умов проведення конкурсу-огляду методичних 

доробків 
голова МК 

6.  
Надання методичної допомоги  педагогічним працівникам щодо підготовки 

творчих звітів (рефератів, презентацій) за індивідуальними методичними темами 
голова МК 

7.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів та використання їх у освітньому процесі голова та члени МК 

8.  
Розроблення тестових завдань для оцінювання набутих компетентностей 

здобувачів освіти за навчальними модулями з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» 
голова та члени МК 

9.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

10.  Розроблення відео уроку  з предмета «Манікюрна справа»  
викладач 

Грубник О.М.-   

11.  
Підготовка інструкційно-технологічної карти з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» 
майстер  в/н  
Ніцак Н.В. - 

12.  

Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» та розміщення її на українських освітніх 

онлайн-порталах (На урок, Всеосвіта тощо) 

майстер в/н  

Мартова С.В. 

13.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

14.  
Оволодіння навичками роботи з учнями у дистанційному синхронному режимі за 

допомогою мессенджерів  
голова та члени МК 

15.  
Робота з учнями у дистанційному режимі за допомогою платформи G Suite for 

Education 
голова та члени МК 

16.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 
завідуюча бібліо-

текою Цикіна А.В. 

 ТРАВЕНЬ (Протокол №9)  

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

педпрацівників за індивідуальними методичними темами. Розміщення кращих 

робіт на сайті  училища  

голова та члени МК 

2.  Заслуховування звітів педпрацівників щодо результатів створення та 

удосконалення КМЗ предметів і виробничого навчання 
члени МК 

3.  Оновлення актуальним контентом індивідуальних інтернет-блогів та блогу 

методичної комісії  
голова та члени МК 

4.  
Самоосвіта педагогічних працівників з питань навчання за дистанційними 

технологіями 
голова та члени МК 

5.  Реєстрація і участь у віртуальних заходах українських освітніх онлайн-порталів голова та члени МК 

6.  Освоєння навчальних інтернет-сервісів та використання їх у освітньому процесі голова та члени МК 

7.  
Підготовка методичного збірника  «Досвід впровадження у освітній процес  

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

8.  
Проведення відкритого уроку  виробничого навчання навчання з професії 

«Перукар (перукар-модельєр)» (гр. 15а)  

майстер в/н  

Дєєв М.В. 

9.  
Проведення відкритого уроку  виробничого навчання з професії ««Перукар 

(перукар-модельєр)» (гр. 15)  

майстер в/н  

Герман Т.Л. 

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



1 2 3 

11.  

Підготовка методичної розробки відкритого уроку виробничого навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)» та розміщення її на українських освітніх 

онлайн-порталах (На урок, Всеосвіта тощо) 

майстер в/н  

Дєєв М.В. 

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

Education 
голова та члени МК 

13.  
Ознайомлення педпрацівників з новими підручниками та періодичними 

виданнями 

завідуюча бібліо-

текою Цикіна А.В. 

 ЧЕРВЕНЬ (Протокол №10)  

1. 
Підготовка методичних рекомендацій "Використання мультимедійних 

технологій під час викладання теоретичних предметів професії «Перукар 

(перукар-модельєр)» у дистанційному режимі"   

викладач  

Каретнік Н.Г. 

2. 
Аналіз та узагальнення результатів роботи педпрацівників за єдиною 

методичною темою за ІІ семестр та 2020-2021 н.р. Підведення підсумків роботи 

методичної комісії  за 2020-2021 н.р. в т.ч.  за показниками: 
голова МК 

  
кількість і якість (низький, середній або високий рівень) виданих навчальних та/ 

або методичних доробків; 
 

  перемоги у конкурсах професійної майстерності (1,2,3 місця);  

  перемоги у конкурсах гуманітарного напряму (1,2,3 місця);  

  
рівень організації та проведення тижня професійної майстерності (низький, 

середній або високий рівень); 
 

  кількість учасників заходів методичного тижня та змістовність їх доповідей;  

  кількість учасників заходів педчитань та змістовність їх доповідей;  

  результати роботи педпрацівників за індивідуальними методичними темами;  

  
кількість і якість (низький, середній або високий рівень) виданих навчальних та 

методичних праць; 
 

  
успішність впровадження нових педагогічних методів, технологій в освітній 

процес 
 

  кількість освоєних нових інтернет-сервісів  

  кількість і якість опублікованих  статей   

3. 
Розміщення накопичених фото та відео матеріалів найкращих робіт здобувачів 

освіти за результатами творчих захистів (кваліфікація «перукар-модельєр», 

«манікюрник   3-го розряду (І-го класу)», «візажист-стиліст») на сайті училища 
голова МК 

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

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

 

 

 

Голова методичної комісії                                     Олена ІВАНЮХА 


