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Орієнтовний ПЛАН РОБОТИ 
методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання з професії  

«Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1), 

слюсар ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

Дата Тема і зміст засідання Відповідальний 
Примітка про 

виконання 

Вересень Засідання 1. Організаційне 

 

1. Аналіз роботи методичної комісії 

викладачів спецдисциплін та майстрів 

виробничого навчання за минулий 

навчальний рік. 

2. Обговорення плану роботи методичної 

комісії на 2019-2020н.р. 

3. Ознайомлення з нормативно-правовими 

документами щодо організації навчально-

виробничого процесу, атестації та 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, графіком проведення 

обласних семінарів 

4. Розгляд та погодження робочих 

навчальних програм з навчальних 

предметів, професійно-практичної 

підготовки та виробничого навчання, 

поурочно-тематичних планів, переліків 

навчально-виробничих робіт, планів 

виробничого навчання навчальних груп на 

I семестр. 

5. Погодження планів індивідуального 

професійного зростання членів методичної 

комісії. 

6. Ознайомлення з новітньою навчальною 

та методичною літературою, зокрема 

«Найкращий клас у світі: як створити 

освітню систему 21-го століття» Андреас 

Шлейхер. 

Голова  

методичної 

комісії. 

 

Викладачі, 

майстри в/н, 

бібліотекар 

 



Жовтень Засідання 2 

 

1. Обговорення та погодження плану 

роботи з обдарованими учнями. 

2. Обговорення плану роботи методичного 

кабінету щодо проведення предметних 

декад, конкурсів фахової майстерності, 

місячнику з охорони праці. 

3. Розгляд, обговорення та погодження 

детальних програм виробничої практики. 

4. Впровадження сучасних форм 

проведення уроків теоретичного та 

виробничого навчання (дистанційне 

навчання, майстер-класи, відео-уроки, 

виконання практичних вправ засобами ІКТ, 

проведення електронного тестування). 

5. Використання міжпредметних зв’язків на 

уроках виробничого навчання, самостійна 

робота учнів, проведення майстер-класів. 

  

Голова  

методичної 

комісії. 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

Листопад Засідання 3. 

 

1. Консультування педагогічних  

працівників, що атестуються у 2019-

2020н.р. 

2. Розгляд, обговорення та погодження 

переліків пробних кваліфікаційних робіт, 

завдань  до письмових екзаменаційних 

(дипломних) та творчих робіт.  

3. Організація виробничої практики учнів, 

обговорення та погодження заходів щодо 

виконання плану виробничої діяльності. 

 

Голова  

методичної 

комісії. 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

Грудень Засідання 4. 

 

1.Підготовка та затвердження перевірочних 

(директорських) контрольних робіт з 

предметів професійної підготовки. 

 2. Проведення бінарного уроку з охорони 

праці професійного спрямування. 

3. Спільне засідання  методичних комісій 

загальноосвітніх дисциплін та методичних 

комісій професійного спрямування 

«Дуальна форма професійної освіти як 

умова ефективного рішення завдань 

модернізації освіти»  

Голова  

методичної 

комісії. 

Викладачі, 

майстри в/н 

 



4. Вивчення стану та проблем при 

викладанні виробничого навчання: 

заслуховування звітів майстрів щодо 

викладання предмета; виявлення та аналіз 

типових труднощів і помилок при вивченні 

програмового матеріалу; розробка 

конкретних заходів щодо поліпшення 

успішності та підвищення якості знань і 

вмінь; аналіз відвідування уроків 

виробничого навчання. 

Січень  Засідання 5. 

 

1. Підсумки та аналіз проведення 

директорських (перевірочних) контрольних 

робіт та успішності за 1 семестр 2019-

2020н.р.  

2. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів 

з предметів теоретично-практичної 

підготовки та виробничого навчання за I 

семестр 2019-2020н.р. 

3.  Обговорення плану роботи на ІІ семестр. 

4. Участь  педагогів у педагогічних 

читаннях у формі круглого столу за темою 

«Сучасний урок в умовах реформування 

освітнього процесу».  

Голова  

методичної 

комісії. 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

Лютий  

Засідання 6. 

1. Обговорення методичних рекомендацій 

щодо написання кваліфікаційних робіт (їх 

виконання та оформлення), а також вимог 

до виконання учнівських творчих робіт.  

2. Підготовка до Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності та обласних олімпіад 

із спецдисциплін. 

3. Проведення та обговорення 

педагогічного консиліуму «Модульно-

компетентісний підхід у підготовці 

кваліфікованих робітників 

сільськогосподарської галузі» 

 

Заступник 

директора з 

НВР, голова  

методичної 

комісії, 

викладачі  

 

Березень 

- Квітень 

 

Засідання 7,8. 

1. Проведення виставки технічної творчості 

серед навчальних груп. 

2.Творчі звіти педагогічних працівників, 

що атестуються. 

3. Участь у тренінгу «Все в твоїх руках»  

Голова 

методичної 

комісії, 

викладачі, 

майстри в/н 

 



4.Розробка методично-плануючої 

документації для проведення практики 

учнів в умовах навчального виробництва. 

Травень Засідання 9. 

1.Участь у проведенні та обговоренні 

педагогічної конференції «Використання 

досвіду науки у системі роботи педагога – 

основа розвитку творчої особистості учня» 

2. Участь у проведенні Єдиного 

методичного дня. 

3. Аналіз виконання індивідуальних планів 

професійного розвитку педагога. 

4. Обговорення та погодження заходів 

профорієнтаційного спрямування  в рамках 

«Дня відкритих дверей» 

Голова 

методичної 

комісії, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

Червень Засідання 10. 

1. Звіт про результати проведення ДКА, 

ДПА та аналіз результатів учнів 

перехідного контингенту за 2019-2020 

навчальний рік. 

2. Аналіз методичної роботи викладачів з 

предметів професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів в/н за 2019-2020н.р.  

3.  Аналіз роботи методичної комісії  за 

2019-2020н.р. та завдання на новий 

навчальний рік 

 

 

Члени 

методичної 

комісії 

 

 

Голова 

методичної 

комісії 

 

 

Голова методичної комісії _________________  Н.А.Каряка 


