
План роботи методичних комісій 

на 2019/2020 навчальний рік 

Серпень 

1. Узгодження робочих навчальних програм з предметів професійно- 

теоретичної підготовки та робочих навчальних програм професійно-практичної 

підготовки з професій. 

2. Розгляд і затвердження навчально-програмної документації з предметів 

та виробничого навчання, планів роботи факультативів, планів роботи 

навчальних кабінетів і майстерень. 

3. Забезпечити участь педагогів у науково-практичних семінарах, 

семінарах-практикумах, конференціях, вебінарах, засіданнях круглих столів, 

конференціях різних рівнях. 

4. Спланувати та проводити роботу по IV етапу над єдиною науково- 

методичною темою «Запровадження компетентнісного підходу в професійній 

освіті шляхом використання проектних технологій» (Формування педагогічного 

досвіду з впровадженням в освітній процес методичної теми). 

Вересень 

1. Підведення підсумків роботи МК за минулий навчальний рік. 

2. Розгляд і схвалення перспективного плану роботи МК на 2019/2020 

навчальний рік. 

3. Забезпечити участь педагогічних працівників у засіданнях Школи 

молодого педагога. 

4. Закріплення наставників для молодих новопризначених педагогів. 

Схвалення порядку взаємовідвідування уроків. 

5. Схвалення завдань до перевірних контрольних робіт для учнів І курсу. 

6. Ознайомлення з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації. 
 

Жовтень 

1. Аналіз вхідного зрізу знань учнів І курсу. 

2. Планування проведення предметних тижнів, відкритих уроків та заходів 

на 2019/2020 навчальний рік.  ' 

3. Підготовка учнів до предметних олімпіад, конкурсів. Розгляд питання 

про створення банку обдарованих учнів. 

4. Розгляд і схвалення планів підготовки педагогічних працівників до 

атестації. 

5. Організація та участь педагогів у Одинадцятій міжнародній виставці 

«Інноватика в сучасній освіті». 
 



Листопад 

1. Продовжити роботу щодо вивчення педагогічного досвіду викладача 

економіки Федін Л.М. з питання «Формування економічної компетентності учнів 

шляхом використання новітніх технологій». 

2. Організація та проведення ДПА та ЗНО у 2019/2020 навчальному році. 

3. Панорама методичних ідей. Огляд новинок методичної літератури. 

4. Презентація досвіду роботи над індивідуальною науково-методичною 

темою викладача (майстра виробничого навчання). 

 

Грудень 

1. Розгляд і схвалення завдань до перевірних контрольних робіт. 

2. Стан успішності учнів напередодні семестрового оцінювання. 

3. Майстер-клас викладача (майстра виробничого навчання) про роботу над 

індивідуальною науково-методичною темою. 

5. Підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін та стан підготовки до II етапу. 

Січень 

1. Підсумки успішності учнів у І семестрі 2019/2020 навчальному році. 
2. Стан виконання навчальних планів і освітніх програм, планів роботи 

кабінетів і майстерень. 
3. Огляд новинок методичної літератури та періодичної преси. 
4. Підсумки участі педагогічних працівників та учнів закладу в заходах 

різного рівнів. 

Лютий 

1. Комплектування документації до ДПА. Вивчення листів, інструкцій та 

методичних рекомендацій щодо організації та проведення ДПА у 2020 році. 

2. Організація роботи з обдарованими учнями (дослідницька / проектна 

робота/ творча майстерня). 

3. Схвалення завдань до дипломних, творчих робіт для випускних груп. 

4.  . Стан підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

спеціальних дисциплін за основними напрямками підготовки (II етап). 

6. Із досвіду роботи викладача (майстра в/н). Доповідь про роботу над 

індивідуальною науково-методичною темою.



Березень 

1. Організація та проведення консультативної роботи з учнями по 
підготовці до ЗНО 2020. 

2. Творчий звіт викладача (майстра виробничого навчання) про 
підготовку педагогічних працівників до атестації. Схвалення характеристик. 

3. Презентація педагогічних новинок. Огляд методичної, навчальної 
літератури. 

4. Аналіз взаємовідвідування уроків, висновки і пропозиції. 

Квітень 

1. Розгляд і схвалення завдань до перевірних контрольних робіт. 
2. Комплектування документації до ДПА. Вивчення листів, інструкцій 

та методичних рекомендацій щодо організації та проведення державної 
підсумкової атестації. 

3. Про підсумки чергової атестації педагогічних працівників. 
4. Про рівень професійного розвитку педагога (творчі звіти педагогів за 

міжатестаційний період). 

Травень 

1. Стан успішності учнів напередодні семестрового оцінювання. 
2. Із досвіду роботи викладача (майстра в/н) над індивідуальною 

індивідуальною науково-методичною темою. 
3. Огляд новинок методичної літератури, періодичної преси. 
 

Червень 

1. Про проведення ДКА учнів випускних груп. 

2. Виконання навчальних планів і освітніх програм. 

3. Підготовка звітної документації за навчальний рік. 

4. Підготовка кабінетів і майстерень до нового навчального року. 

5. Аналіз роботи членів методичної комісії за навчальний рік. 

6. Творчий звіт викладача (майстра) по роботі над індивідуальною 

науково-методичною темою. 

7. Підсумки реалізації IV етапу роботи педагогічного колективу над 

науково-методичною проблемою закладу. 


