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ПЛАН РОБОТИ
методичної комісії викладачів загальноосвітньої підготовки
на 2017-2018 навчальний рік
Єдина педагогічна тема колективу: «Рівень професійної компетентності
викладача – вирішальний фактор забезпечення якості освіти».
Педагогічна тема методичної комісії: «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом
впровадження інноваційних технологій у процесі викладання загальноосвітніх
дисциплін»
Зміст роботи методичної комісії
1
Засідання №1, №2
Засідання методичної комісії:
1. Підбиття підсумків роботи комісії за 2016 - 2017н.р.
Вивчення рекомендацій щодо викладання предметів
загальноосвітньої підготовки Основні пріоритети методичної
діяльності в ПТНЗ області.
2. Пріоритети та шляхи вирішення навчально-методичних
проблем загальноосвітніх дисциплін в новому навчальному
році. Планування діяльності МК на 2017 - 2018н.р.
3. Затвердження плануючої документації, планів самоосвіти,
паспортів кабінетів.

Відповідальні
за виконання
2

Голова методичної
комісії
Голова методичної
комісії
Голова методичної
комісії

4. Діагностування рівня підготовки учнів І курсу з
загальноосвітніх предметів «базової» школи. Виявлення
здібних учнів. Залучення обдарованих учнів до роботи в
гуртках і факультативах.

Голова методичної
комісії ,
члени МК

5. Розробка плану роботи МК по проведенню і підготовці до
І етапу Всеукраїнських олімпіад з загальноосвітніх предметів
та проведенню предметних тижнів.

Голова методичної
комісії,
члени МК

6. Організація взаємовідвідування уроків членами МК
(затвердження графіка взаємовідвідування, графіка відкритих
уроків).

Голова методичної
комісії,
члени МК

7. Ознайомлення з новітньою навчальною та методичною
літературою, з підпискою на періодичні видання.

Голова методичної
комісії, члени МК
бібліотекар

7. З метою підвищення інтересу учнів до предметів
природничо-математичного циклу залучити учнів до участі в
Всеукраїнських та Міжнародних до еко-проектної діяльності.

Члени МК

8. Обговорення та погодження плану роботи з обдарованими
Методист Русанова С.Г.,
учнями. Залучення учнівської молоді до навчання у
викладачі
Дніпропетровському відділенні Малої академії наук України
9. Підбір та затвердження матеріалів для проведення конкурсу
Методист Русанова С.Г.,
знавців рідної мови ім. П. Яцика та конкурсу з української
Члени МК
мови імені Тараса Шевченка
10. Залучити викладачів у міжатестаційний період до
дистанційного навчання, яке проводить НМЦ ПТО
Засідання №3, №4
Засідання методичної комісії:
1. Взаємний обмін досвідом на тему «Використання
програмних педагогічних засобів та інтерактивних методів
у навчальному процесі»
2. Обговорення підсумків олімпіад з предметів, які відбулися
в ліцеї. Відмітити успіхи та недоліки в підготовці учнів до
олімпіад
3.Затвердження завдань для проведення директорських
контрольних (перевірочних) робіт за I семестр.
4. Обговорення відкритих уроків, що проводились протягом I
семестру

Методист, педагогічні
працівники

Члени МК

Члени МК
Члени МК

Члени МК

5. Огляд кабінетів, виставка роздаткового та дидактичного
Методист,
матеріалів, наочних посібників, виготовлених учнями та
голова методичної
викладачами.
комісії, члени комісії.
6. Аналіз виконання планів самоосвіти та підвищення рівня
Методист, викладачі
викладання свого предмета.
Засідання №5, №6
Засідання методичної комісії:
1. Проведення педагогічних читань відповідно до плану
Члени МК
роботи методичного кабінету на 2017-2018н.р.
2. Участь у творчій науковій дискусії відповідно до плану
роботи методичного кабінету на 2017-2018н.р. Обмін
Члени МК
досвідом.
3. Діагностування рівня навчальних досягнень учнів I курсу
Обговорення результатів семестрових директорських
Члени МК
контрольних (перевірочних) робіт.
4.Аналіз роботи МК за I семестр та завдання на II семестр
Голова методичної
2017-2018н. р.
комісії
5. Участь у обласних семінарах відповідно до плану роботи
НМЦ ПТО в Дніпропетровській області. Обмін творчими
Члени МК
надбаннями.

Засідання №7
Засідання методичної комісії:
1.Стан підготовки до ДПА з предметів загальноосвітньої
підготовки.
2. Обмін досвідом членів МК з питання : Компетентнісний
підхід в освіті ”.
3. Вивчення і впровадження в систему роботи передового
досвіду вчителів-новаторів.
4. Посилення інтеграції загально-освітніх дисциплін з
предметами професійно-технічної підготовки

Члени МК
Члени МК
Творча група
Члени МК

5. Затвердження завдань директорських контрольних робіт за
навчальний рік

Члени МК

6. Нормативні документи та методичні рекомендації по ДПА

Голова методичної
комісії

Засідання №8
Засідання методичної комісії:
1. Взаємний обмін думками на тему «Вивчення зразків
інноваційного педагогічного досвіду»
2. Про результати державних підсумкових атестацій.
Аналіз ефективності роботи з підготовки до ДПА. Обмін
досвідом.
3. Участь у круглому столі на тему «Використання
інформаційно-комунікативних технологій як засіб
формування ключових компетентностей учнів»
4. Прийняти участь у проведенні Єдиного методичного дня
Засідання №9
Засідання методичної комісії:
1. Аналіз роботи МК за навчальний рік та завдання на 20182019н.р.
2. Звіти викладачів щодо впровадження інноваційних
технологій у процес викладання предметів загальноосвітньої
підготовки.
3. Аналіз результатів навчання за рік з предметів
загальноосвітньої підготовки (звіт)
4. Моніторинг колективної та індивідуальної методичної
роботи викладачів загальноосвітньої підготовки (звіт на
серпневу нараду)

ГОЛОВА МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

____________

Члени МК
Члени МК
Члени МК
Голова МК, члени МК

Голова методичної
комісії
Члени МК
Члени МК
Голова методичної
комісії

С.Г.РУСАНОВА

