КОМАРГОРОДСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ

План роботи
методичної комісії
викладачів спецдисциплін
і майстрів виробничого навчання
на 2020-2021 навчальний рік
по професії:
«Кухар, кондитер»
Голова методкомісії: Гайдей Т.А.

Єдина науково-методична
проблема над якою працює
методична комісія:
• “Підвищення якості підготовки
кваліфікованих робітників шляхом
впровадження інноваційних
технологій навчання”.

Завдання методичної
комісії на навчальний рік:
1. Удосконалення форм і методів проведення

сучасного уроку
2. Впровадження інноваційних технологій
у навчальний процес
3. Підвищення якості підготовки
кваліфікованого робітника.
3. Підвищення професійної майстерності
майстрів виробничого навчання
4. Поповнення та удосконалення обладнання
кабінетів і лабораторій

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ МК
ІНДИВІДУАЛЬНІ
ГРУПОВІ

КОЛЕКТИВНІ
•

•

•

наставництво, індивідуальні
консультації,стажування,самоосвіта,
співбесіди
творчі групи, практикуми,майстеркласи, засідання ,творчі звіти
педагогічна рада науково-практичні
конференції • предметні тижні • конкурс
педагогічної майстерності

Індивідуальне навчання необхідне для того, щоб дати кожному здобувачеві освіти
достатньо глибокі та міцні знання, щоб забезпечити оптимальний рівень
цілеспрямованого розвитку, вмінь самостійно поповнювати свої знання .
При фронтальних формах уроку можна досягнути прекрасних результатів в
розвитку вмінь аргументовано мислити. Під час фронтальної роботи можна давати
завдання і репродуктивні, і творчі. Ця форма роботи найбільш ефективна при
вивченні нового матеріалу та його закріпленні.
Колективна організація уроку ефективна при підготовці тематичних учбових
конференцій, диспутів, докладів.

Склад методичної комісії:
5 викладачів професійно –
теоретичної підготовки:

3 майстри виробничого
навчання:

2 – вища категорія
3 - спеціаліст

3 - 12 тарифний розряд
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Члени методичної комісії:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Гайдей Т.А
Посада: Викладач спецдисциплін Базова освіта : Вища
Категорія: Вища
Педагогічна проблема :розвиток пізнавального інтересу, підвищення
творчої активності здобувачів освіти.
Каган Т.С.
Посада: Викладач Базова освіта : Вища
Категорія: спеціаліст
Педагогічна проблема : Оволодіння ефективними педагогічними
технологіями, впровадження нових технологій навчання і виховання у
навчально-виховний процес .

Збрищак О.Г.
Посада: майстер в/н Базова освіта : Вища
Розряд: 12 тарифний розряд
Педагогічна проблема: впровадження новітніх технологій в навчальновиховний процес.

Склад методичної комісії:
•
•
•

Босовська З.С.
Посада: майстер в/н Базова освіта : середня,спеціальна
Розряд: 12 тарифний розряд
Педагогічна проблема :розвиток пізнавального інтнресу, підвищення творчої
активності здобувачів освіти.
• Давидчук В.О.
• Посада: майстер в/н Базова освіта : середня,спеціальна
• Розряд: 12
• Педагогічна проблема :впровадження інноваційних технологій для
забезпечення розвитку пізнавального інтересу.
• Подолян І.Ю.
• Посада: викладач Базова освіта : вища
• Розряд: спеціаліст
Педагогічна проблема: нестандартні форми навчання, як
засіб розвитку творчої активності здобувачів освіти.

Склад методичної комісії:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дмитрашик Л.Г.
Посада: Викладач Базова освіта : середня,спеціальна
Категорія: спеціаліст
Педагогічна проблема :активізація навчально-пізнавальної діяльності
здобувачів освіти.
Поповська Я.О.
Посада: Викладач Базова освіта : вища.
Категорія: спеціаліст
Педагогічна проблема :активізація навчально-пізнавальної діяльності
здобувачів освіти.

Графік проведення
засідань
• Вересень 04.09.20
• Жовтень 13.10.20
• Листопад 10.11
• Грудень 08.12

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Аналіз роботи,планування
на новий навчальний рік
Аналіз діяльності,стану
навчального процесу. Розгляд
програмної документації

Апробація нових методик,
технологій

Організація консультацій
по підвищенню
професійних компетенцій
Організація творчої
діяльності членів
методичного об‘ єднання

Обговорення:
• Графік відкритих уроків;
• Графік предметних та виховних
заходів;
• Графік проведення практик та ДКА;

Освітня і самоосвітня діяльність
викладача в контексті розвитку
його інноваційного потенціалу
• Обговорення відеоматеріалів конференції Міністерства освіти і
науки України «освіта в умовах пандемії».
• Дистанційне навчання. Результати,проблеми,та шляхи їх
вирішення.
• Аналіз роботи методичної комісії за 2019-2020 н.р.
• Розгляд та затвердження плану роботи МК на 2020-2021н.р.

• Робота між засіданнями

Робота між засіданнями
1.Відбір інформації про досягнення науки, техніки, передового досвіду для
включення в зміст навчання з професій.
2.Обговорення рекомендаційних переліків актуальних питань та списків
літератури для самостійного вивчення викладачами та майстрами
виробничого навчання.
3.Розробка тематичних планів
4.Розробка поурочно-тематичних планів
5.Обговорення та погодження навчальних планів.
6.Методична допомога молодим викладачам щодо складання навчальних
планів,ведення журналів теоретичного та виробничого навчання.
7.Розробка переліків завдань для проведення ДКА.

ВЕРЕСЕНЬ
1.Основні завдання МО на 2020-20201 навчальний
рік.
2. Обговорення плану роботи МО на навчальний
рік.
• 3.Обговорення та затвердження змін до
поурочно - тематичних планів згідно нового
стандарту для професії «Кондитер»,
• кваліфікація ІІІ розряд.
4. Обговорення нормативно-правових
документів,забезпечення документацією з
охорони праці та безпеки життєдіяльності
кухарів, кондитерів .
5.Участь у розробці інвентарних книг, паспортів
кабінетів.
6.Ознайомлення із положенням щодо атестації
педагогічних працівників.

•

Голова МО

•

Голова МО

•

Члени МО

•
•

Голова МО
Члени МО

•

Члени МО

Робота між засіданнями
1.Підготовка виступу « Творча майстерня-новітні
тенденції навчання».
2.Основні аспекти організації роботи педагогічних
працівників кулінарного профілю з охорони праці та
безпеки життедіяльності..
3. Підбір матеріалів для теми: « Мій інтерактивний світ.
Мій блог».
4.Підготовка матеріалів рукописів до збірника науковометодичних праць «Вісник професійно-технічної
освіти Вінничини», для тих
викладачів, хто
атестується.

ЖОВТЕНЬ
1.Виступ « Творча майстерня-новітні

тенденції навчання».
2.Основні аспекти організації роботи
педагогічних працівників кулінарного
профілю з охорони праці та безпеки
життедіяльності..
3. Мій інтерактивний світ: Мій блог
4. Підготовка матеріалів
рукописів до
збірника
науково-методичних
праць
«Вісник
професійно-технічної
освіти
Вінничини».

Коровай Г.М.

•

Голова МО.,

•

Подолян І.Ю.

•

Збрищак О.Г.

Робота між засіданнями
1. Володіння новітніми технологіями навчання:”Застосування
інтерактивних –технологій навчання”.
Володіння новітніми технологіями навчання:”Все про урок-квест”.
2.Відбір матеріалів, для проведення відкритого уроку.
3. Підбір матеріалів для теми : «Практичні аспекти впровадження
процедур,заснованих на принципах НАССР».
4.Підготовка комплекту документації для проходження виробничої
практики кухар V розряду 406 група.
5.Обговорення робочого зошита з виробничого навчання по професії «Кухар».

ЛИСТОПАД
1.Круглий стіл. Володіння новітніми
технологіями навчання:”Застосування
інтерактивних технологій навчання”.
2. Практичні аспекти впровадження
•
процедур,заснованих на принципах НАССР.
3.Обговорення комплекту документації для
•
проходження виробничої практики кухар V
•
розряд 406 групи.
4.Організація самостійної роботи здобувачів
•
освіти, стимулювання їх пізнавальної
активності ,розвиток критичного мислення на
уроках виробничого навчання.Обговорення
робочого зошита з виробничого навчання по
професії «Кухар»ІІІ розряд.

Голова МО.,
Члени МО

Голова МО.,
Голова МО.,
Босовська З.С.
Босовська З.С.

Робота між засіданнями
•
•
•
•

1. Виступ. На тему : «Організація дозвілля споживачівкейтеринг»
2. Круглий стіл. СТЕМ-технології навчання.
3. Круглий стіл.Дуальна система навчання у професійній освіті”.
4. ”Застосування випереджувального навчання –метод проектів”
5.Брейн-ринг.

ГРУДЕНЬ
•

•
•

1. Виступ. На тему : «Організація дозвілля
споживачів-кейтеринг»
2. Круглий стіл. СТЕМ-технології навчання.

3. Дуальна система навчання у професійній
освіті”.
4. ”Застосування випереджувального
навчання –метод проектів”
• 5.Брейн-ринг.

•

Босовська З.С.

•

Гайдей Т.А.

•

Дмитрашик Л.Г,

•
•

Подолян І.Ю.
Збрищак О.Г,

Робота між засіданнями
•
•

•

1.Використання новітніх технологій на уроках
виробничого навчання (метод фламбування).
2. Інтегрований тренінг «Захист прав споживачів»
3.Методична розробка на тему: «Молекулярна кухняновітні технології в кулінарії»
4. Конкурс електронних плакатів

Січень
•

•

•

1.Використання новітніх технологій на
уроках виробничого навчання (метод
фламбування).
2. Інтегрований тренінг «Захист прав
споживачів»
3.Методична
розробка
на
тему:
«Молекулярна кухня-новітні технології
навчання в кулінарії»
4. Конкурс електронних плакатів

Давидчук В.О.,

•

Поповська Я.О.,

•

Босовська З.С.

•

Збрищак О.Г.

Робота між засіданнями
•

•

•

1. Методична розробка на тему : «Впровадження в
освітній процес різнорівневого тестування». Хмарні
технології навчання.
2. Проведення предметного позаурочного заходу “КВК”.
3.Обговорення і затвердження комплекту документації
для проведення Державної кваліфікаційної атестації:
«Кухар»,кваліфікація 5 розряд 406гр
4. Круглий стіл.Обговорення теми: «Розвиток
міжособистісної толерантності засобами розв‘язування
навчальних ситуацій».
5.Створення презентації до уроку.

ЛЮТИЙ
•

•

•

•

1. Методична розробка на тему :
«Впровадження в освітній процес
різнорівневого тестування».Хмарні
технології навчання.
2. Проведення предметного позаурочного
заходу “КВК”.
3.Обговорення і затвердження комплекту
документації для проведення Державної
кваліфікаційної
атестації:
«Кухар»,кваліфікація 5 розряд 406гр
4. Круглий стіл.Обговорення теми:
«Розвиток міжособистісної толерантності
засобами розв‘язування навчальних
ситуацій».
5.Створення презентацій до уроку.

•

Подолян І.Ю.

•

Босовська З.С.,

•
•

Голова МК,
Босовська З.С.,

•

Члени МО

•

Каган Т.С.

Робота між засіданнями
1.Обговорення комплекту документації для проходження виробничої практики
кухар ІІІ розряд 103 групи.
2. Доповідь.Використання ІКТ та можливостей інтернету при проектуванні
уроку.
3.Обговорення комплекту документації для проходження виробничої практики
Кондитер ІІІ розряд 305 групи.
4.Обговорення комплекту документації для ІУ проходження виробничої
практики Кухар ІУ розряд 216 групи.
5. Проведення майстер-класу з кондитерства.

БЕРЕЗЕНЬ
1.Обговорення комплекту документації для проходження •
виробничої практики Кухар ІІІ розряд 103 групи.
•
2. Доповідь.Використання ІКТ та можливостей інтернету •
при проектуванні уроку.
•
3.Обговорення комплекту документації для проходження •
виробничої практики Кондитер ІІІ розряд 305 групи.

Голова МК,
Босовська З.С.
Члени МК
Голова МК,
Давидчук В.О.

4.Обговорення комплекту документації для ІУ
проходження виробничої практики Кухар ІУ розряд
216 групи.
5. Проведення майстер-класу з кондитерства.

•
•

Гайдей Т.А.
Збрищак О.Г.,

•

Давидчук В.О.

6

Робота між засіданнями
1. Круглий стіл. Сутність поняття
« Інтегрований урок» .Сучасний урок –який він є.
•

•

2. Методична розробка.Проектні технології,як засіб підвищення мотивації
та інтересу учнів до навчання , шляхи їх застосування.
3. Відкритий урок:”СТЕМ-технології навчання”
4.Урок-квест.
5.Відкритий урок.

КВІТЕНЬ
1. Круглий стіл. Сутність поняття
« Інтегрований урок» .Сучасний урок –який він є.
•

•

2. Методична розробка.Проектні технології,як засіб
підвищення мотивації та інтересу учнів до
навчання , шляхи їх застосування.
3. Відкритий урок:”СТЕМ-технології навчання”
4.Урок-квест.
5.Відкритий урок.

•

Поповська Я.О.

•
•

Збрищак О.Г.
Члени МО

•

Каган Т.С.

•
•

Гайдей Т.А.
Босовська З.С.

Робота між засіданнями
•

•

•

•
•

1. Створення та використання презентацій-Prezi в
освітньо-інформаційному просторі навчального
закладу.
2. Розробка тем дипломних проектів.
3.Розробка та затвердження завдань для проведення
ДКА по професіях: Кухар 3 розряд 103група,
Кухар 4 розряд 216 група, Кондитер 3 розряд.
4.Розробка планів уроків ,які сприяли б розвитку
професійних навиків учнів
та формували критичне мислення.
5. Відбір , аналіз матеріалів для створення
методичних розробок щодо впровадження
інтерактивних та інформаційно- комунікаційних
технологій навчання.

ТРАВЕНЬ
•

•

•

•

•

1.Круглий стіл. Створення та використання
презентацій-Prezi в освітньо-інформаційному
просторі навчального закладу.
2. Обговорення і затвердження комплекту
документації для
проведення Державної
кваліфікаційної атестації: Кухар 3 розряду
103група.
3.Обговорення і затвердження комплекту
документації для
проведення Державної
кваліфікаційної атестації:
«Кондитер»,кваліфікація 3 розряд 305група.
4.Обговорення і затвердження комплекту
документації для
проведення Державної
кваліфікаційної атестації:
«Кухар»,кваліфікація 4 розряд 216 група.
5.Відкритий урок.

•

Подолян І.Ф.

•
•

Гайдей Т.А.
Босовська З.С.

•
•

Гайдей Т.А.
Давидчук В.О.

•
•

Гайдей Т.А.
Збрищак О.Г.

•

Збрищак О.Г.

Робота між засіданнями
•
•
•
•
•
•
•

1.Підготовка звітів про роботу кабінетів спецдисциплін та лабораторій
2.Підготовка звіту про роботу МК за 2020-2021 навчальний рік
3. Підготовка навчально-плануючої документації та навчально-матеріальної
бази кабінетів до нового навчального року.
4.Практична робота: "Планування роботи на новий навчальний рік»
5.Розробка переліків тем дипломних проектів.
6. Робота над створенням,проектів для використання у навчально-виховному
процесі.
7. Впровадження ІКТ у педагогічній діяльності

ЧЕРВЕНЬ
•

1.Звіт про роботу лабораторій та кабінетів.

•

2.Звіт про роботу МО за 2020--2021 навчальний
рік
3. Підготовка навчально-плануючої
документації та навчально-матеріальної бази
кабінетів до нового навчального року.
4. Підведення підсумків про закінчення
навчального року.
5. Робота над створенням,проектів для
використання у навчально-виховному процесі.
6. Пошук шляхів та методів по вдосконаленню
плануючої документації.

•

•
•

•
•

•
•

Члени МК
Босовська З.С.

•

Голова МО Гайдей Т.А.

•

Члени МК
Голова МК

•

Члени МК

•

Члени МК

