Розглянуто і схвалено на засіданні
методичної комісії

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заст.директора з НМР
ВП « РЦПО» ЛНУ імені
Тараса Шевченка»

професійної підготовки
Протокол №______ від__________
Голова методичної комісії
_______________ Л.Цикало
________В.Кіяшко
«___»________20__р.

План роботи
методичної комісії
професійної підготовки
на 2019-2020 н.р.
Дата
проведень
засідань
Серпень

Зміст

Відповідальний

Круглий стіл: 1. Розгляд плану
роботи методичної комісії професійної
підготовки та планів самоосвітньої
діяльності педагогів.
2. Інформація про зміни у
програмах та навчальних планах на
2019– 2020 н. р. з професії «Кухар.
Кондитер», « Муляр, електрозварник
ручного зварювання»
3. Обговорювання та
затвердження тематичних та поурочнотематичних планів , навчальних планів
на 2019 – 2020 н.р.
4. Обговорення та затвердження
планів роботи навчальних кабінетів,
лабораторій.
5.Вивчення нормативно-розпорядчих
документів, інструктивно-методичних
листів та рекомендацій МОНУ,
Департаменту освіти і науки НМЦ
ПТО.

Голова МК

Члени МК

Голова МК

Члени МК
Заступник директора
з НВР
Методист

6. Обговорення Інструкції з ведення
класного журналу, основних вимог ,
щодо ведення документації ліцею.
7. Організація наставництва.
8.Інформація бібліотекаря про
новинки методичної літератури.
Вересень

Жовтень

Листопад

1. Систематизація матеріалів КМЗ –
запорука успішного навчання
учнів.
2. Створення проектів на уроках
виробничого та теоретичного
навчання.
3. Забезпечення дидактичними та
методичними матеріалами
навчальних кабінетів, лабораторій
та майстернів.
4. Розгляд проведення відкритих
уроків членів методичної комісії.
5. Розгляд пакету завдань до
кваліфікаційної атестації на
присвоєння кухаря 3розряду в
групі 2-6 та кухаря 4 розряду в
групі 3-6 кухар, кондитер.
Наукова конференція:
1. «Методика організації
навчальної діяльності
здобувачів освіти з
матеріалознавства в умовах
особистісне орієнтованої
освіти».
2. « Методика проведення уроків
різних типів. Мета , результати
та особливості ( з досвіду
роботи)»
3. Підготовка до участі в конкурсі
«Вернісаж професій»
Семінар:
1. «Використання традиційних та
інноваційних педагогічних технологій
на уроках виробничого навчання»
2.«Розгляд та затвердження
комплексно кваліфікаційних завдань з
професії кухар, кондитер.

Методист
Полухіна В.Н.
Члени МК
Члени МК
Методист
Всі члени МК

Голій А.О.

Зьома О.О.

Всі члени МК
Манько В.В.

майстри в-н

Грудень

Січень

Дискусія:
1. «Сучасний урок: оцінювання
Яцемон А.С.
знань, умінь та навичок»
2. Розгляд переліку навчальновиробничих робіт на ІІ семестр
2019-2020 н.р.
3. Узгодження тематичних планів,
робочих програм та поурочних
Члени МК
планів на ІІ семестр.
4. Аналіз навчальних досягнень
здобувачів освіти з предметів ПТП
та виробничого навчання.
Круглий стіл:
Цикало Л.М.
1. « Використання новітніх
технологій під час проведення
виробничого навчання».
2. Інформація бібліотекаря про
бібліотекар
новинки психолого-педагогічної та
Полухіна В.Н.
методичної літератури.
3. Планування тижня професійної
Члени МК
підготовки.
4.

Лютий
1.

2.
3.
4.

Мозковий штурм:
«Метод проектів, як засіб
реалізації особистісне
орієнтованого навчання»
Аналіз проведення тижня
професійної підготовки.
Розгляд завдань ДКР з професій.
Затвердження завдань для ККЗ
випускних груп з професій муляр,
електрогазозварник ручного
зварювання.

Коваленко І.Д.
Члени МК
Педагоги ліцею
Манько В.В.

5.
Березень

Квітень

Розширене засідання МКзахист «Творчого портфеля»
педагогів, що атестуються.
Педагогічні дебати
« Самоосвіта педагога самоціль чи
необхідність»

Члени МК

Травень

Червень

1. Організація виходу груп на
виробничу практику учнів.
2. Звіт членів МК про реалізацію
планів самоосвітньої діяльності.
1. Стан навчальних кабінетів,
лабораторії та підготовка до
нового навчального року.
2. Аналіз роботи МК за рік та
планування на наступний рік.

Методист_______________________ С.А.Сєрих

Члени МК

Викладачі, майстри
Керівник МК

