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                                      1. Склад методичної комісії 

У склад  методичної комісії металообробних професій входять викладачі та 

майстри виробничого навчання, які займаються підготовкою робітничих кадрів з 

професій на рівні вимог Державних стандартів професійно – технічної освіти 

України, а саме:  

1.1 Професія «Верстатник широкого профілю», 3 розряд, 

 ДСПТО  8211.1._DJ.28.52 - 2007.  

1.2 Професія «Слюсар – ремонтник», 3 розряд,  

 

   ДСПТО 7233.1. D29061 – 2006. 

1.3 Професія «Слюсар з ремонту автомобілів», 3 розряд, 

   ДСПТО    7231.2. І60058 – 2006.   

                         Основні відомості про членів методичної комісії 

№

 

п

/

п 

ПІБ 

члена МК 

Рік  

народ-

ження 

Освіта 

Предмет, який 

викладає, 

 та уроки в/н 

Стаж 

Кваліфі-

каційна 

категорія 

Наго-

роди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Снєгур 

Любов  

Артемівна 

08.06. 

1956 

вища Допуски та 

технічні 

вимірювання 

Технічне 

креслення 
Матеріалознавство 

Охорона праці 

Правила 

дорожнього руху 

37 

років 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Викладач- 

методист 

 

2. Шаманська 

Марина 

Миколаївна 

12.12. 

1966 

вища Технологія 

верстатної 

обробки 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Основи 

менеджменту 

13 

років 

Спеціаліст 

першої 

категорії 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Кулікова 

Наталія 

Олексіївна 

10.02. 

1956 

вища 
Виробниче 

навчання 

23 

років 

Майстер 

другої 

категорії  

 

4. Демянчук 

Іван 

Васильович 

01.11. 

1982 

вища 
Виробниче 

навчання 

10 

років 
 ------  

5. Лозіцький 

Едуард 
Володимирович 

15.02. 

1947 

вища 
Виробниче 

навчання 

37 

років 

Майстер 

першої 

категорії  

 

6. Стратович 

Станіслав 

Анатолійович 

06.08. 

1959 

вища 
Виробниче 

навчання 

15 

років 
-------  
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                                         2. Формування методичних проблем 

                                 2.1 Методична проблема методичної комісії 

Методична комісія металообробних професій обрала на 2015 – 2016 

навальний  рік методичну  проблему, над якою працює ліцей, а саме: 

«Підвищення результативності  навчально – виховного процесу через 

вдосконалення педагогічної майстерності, методичної культури та впровадження 

інноваційних технологій.» 

Мета роботи методичної комісії: «Здійснення навчально – виробничої, 

методичної роботи зі спеціальних дисциплін та виробничого навчання 

металообробних професій». 

2.2 Завдання методичної комісії металообробних професій: 

 створення банку  нормативно – правової  бази профтехосвіти України; 

  вивчення та застосування Державних стандартів ПТО з металообробних 

професій; 

   складання навчально – методичних комплексів  зі спеціальних дисциплін 

та виробничого навчання; 

 удосконалення педагогічної майстерності на основі інноваційних 

технологій навчання; 

 сприяння оволодінню членами методичної комісії комп’ютерними 

технологіями та їх упровадження у навчальному процесі; 

   створення  портфоліо викладачів та майстрів  в/н, як способу аналізу,   

моніторингу, узагальнення та презентації   їхньої професійної  

компетентності;  

 вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду; 

 підвищення  науково -  теоретичного, загальнокультурного рівня майстрів 

в/н та викладачів методичної комісії; 

 створення в педагогічному колективі атмосфери творчості, прагнення до 
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пошуку нових форм та методів навчання учнів ПТНЗ; 

 формування професійної компетентності учнів ПТНЗ за допомогою  

     інноваційних технологій навчання; 

  створення відеоматеріалів, презентацій для профорієнтаційної роботи; 

 сприяння взаємному збагаченню членів педагогічного колективу 

педагогічними  знахідками.   

                           

2.3 Перелік індивідуальних методичних проблем, 

над якими працюють члени методичної комісії 

 

 

 

 

 

 

№ ПІБ члена МК Індивідуальна методична проблема 

1. Снєгур Л.А. Формування професійної компетентності учнів на 

основі інноваційних технологій навчання.  

2. Шаманська М.М. Впровадження інноваційних технологій на уроках 

спецтехнології 

3. Кулікова Н.М. Формування творчого ставлення до праці у учнів 

через упровадження у навчальний процес 

інноваційних технологій. 

4.  Демянчук І.В. Формування навичок самостійності та  творчості  

учнів на уроках в/н через упровадження у 

навчальний процес інноваційних технологій. 

5. Лозицький Е.В. Використання індивідуального підходу до 

виконання завдань на уроках виробничого 

навчання. 

6. Стратович С.А. Формування творчого ставлення до праці у учнів 

через упровадження у навчальний процес 

інноваційних технологій. 
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2.4 Перелік методичних проблем, над якими працюють 

творі групи методичної комісії 

 

Члени методичної комісії металообробних професій в ліцеї об’єднані у 

дві  творчі групи: 

 Перша творча група Методична проблема, над якою працюють члени 

творчої групи: «Формування професійної компетентності учнів на основі 

інноваційних технологій навчання». У склад першої творчої групи входять 

всі майстри в/н та викладачі. 

 Педагогічними результатами роботи першої творчої групи стали 

методичні розробки електронних посібників з основ галузевої економіки та 

охорони праці, навчальний посібник з допусків та технічних вимірювань, 

методичні розробки уроків в/н, проведених за допомогою інформаційно – 

комп’ютерних технологій. 

 Друга творча група грунтовно  вивчає ефективность використання 

матеріалів електронних посібників  МОН України під час професійної 

підготовки учнів металообробних професій. 

Майстри в/н  та викладачі використовують такі електронні посібники, 

які рекомендовані МОН України: 

                                                             1. Матеріалознавство; 

   

                                                   2. Загальний курс з обробки 

матеріалів 

                                                    у машинобудуванні; 

                                               3. Верстатник широкого 

профілю; 

      4. Допуски, посадки та  

                      технічні вимірювання. 
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У склад другої творчої входять викладачі: Шаманська М.М.,       

Снєгур Л.А., Кулікова Н.О., Демянчук І.В. 

Педагогічним результатом роботи другою творчої  групи стали 

методичні розробки уроків з професійно – теоретичної та професійно – 

практичної підготовок, які проведені за допомогою матеріалів електронних 

посібників МОНУ. 

Відомості про творчі групи методичної комісії 

 

№  Назва 

творчих  

об’єднань 

Методичні проблеми,  

над якими працюють 

творчі групи 

       Склад  Педагогічний результат 

роботи творчих груп  

1.  Творча  

група 

  Формування професійної 

компетентності учнів на 

основі інноваційних 

технологій навчання.  

Снєгур Л. А. 

 

 

 

Авторський навчальний 

посібник з охорони праці. 

Авторський навчальний 

посібник з технічного 

креслення. 

Шаманська М.М. 

 

Авторський навчальний 

посібник з галузевої 

економіки. 

Майстри в/н  Методичні розробки 

уроків. 

2.  Творча 

група  

  Вивчення ефективності 

використання матеріалів   

електронних посібників 

МОН України під час 

професійної підготовки 

учнів металообробних 

професій.  

Шаманська М.М. 

 

Снєгур Л. А. 

 

Демянчук І.В.  

 

Кулікова Н.О. 

 Методичні розробки 

уроків. 

Методичні розробки 

уроків. 

Методичні розробки 

уроків. 

Методичні розробки 

уроків. 
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3. Перелік доповідей,  методичних розробок,                                                              

які готуватимуть члени МК у 2015 - 2016 навчальному році 

 

 

 

№ ПІБ члена МК Тема доповіді Тема методичної розробки 

1 2 3 4 

1. Снєгур Л.А. Педагогічні технології 

модернізації навчання на 

основі активізації 

діяльності учнів 

Використання інформаційно – 

комунікаційних технологій у 

формування нових знань учнів. 

2. Шаманська М.М. Шляхи і засоби 

проектування 

педагогічних ситуацій     і 

умови їх реалізації в 

навчальному процесі 

Формування знань учнів з 

основних елементів  

технологічного процесу  за 

допомогою  динамічних опорних 

конспектів.   

3. Кулікова Н.М. Методика використання 

навчальних фільмів на 

уроках в/н 

Використання новітніх 

виробничих технологій під час 

обробки деталей типу 

«кронштейн». 

4.  Демянчук І.В. Форми і методи, які 

сприяють ефективному 

засвоєнню навчального 

матеріалу на уроці.  

Використання навчальних 

відеофільмів у формування умінь 

та навичок учнів. 

5. Лозицький Е.В. Методика використання 

індивідуального підходу 

на уроках в/н як  важлива 

складова у формуванні 

міцних умінь і навичок 

учнів. 

Використання новітніх 

виробничих технологій під час 

ремонту шківів та пасових 

передач. 

63. Стратович С.А. Використання 

дидактичних засобів у 

активізації пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 

в/н. 

Використання новітніх 

виробничих технологій під час 

ремонту поршневих насосів. 
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4. Перелік  відкритих уроків, які будуть проводити члени МК 

у 2015 – 2016 навчальному році 

 

№ 

п/

п 

ПІБ 

члена МК 

Методична мета Тема уроку 

Термін 

1 2 3 4 5 

1. Снєгур 

Любов  Артемівна 

Використання 

елементів гри та 

інтерактивних 

методів навчання у 

формуванні умінь 

надання першої 

допомоги при 

електротравмах 

Види електротравм. 

Правила надання 

першої допомоги 

при ураженні  

електричним  

струмом. 

 

 

Квітень 

2016 

2. Шаманська 

Марина Миколаївна 

Використання 

навчальних 

відеофільмів у 

формування знань 

учнів 

 

Обробка фасонних 

поверхонь 

 Грудень 

2015 

3. Кулікова 

Наталія Олексійовна 

Використання 

новітніх виробничих 

технологій під час 

обробки деталей 

типу «кронштейн». 

Обробка деталей 

типу «кронштейн». 
Листопад 

2015 

4. Дем’янчук 

Іван Васильович 

 

 

 

Використання 

навчальних 

відеофільмів у 

формування умінь та 

навичок учнів у 

ремонті ходової 

частини автомобілів. 

Ремонтт ходової 

частини 

автомобілів. 

Травень 

2016 
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1 2 3 4 5 

5. Лозіцький 

Едуард 

Володимирович 

Використання 

новітніх виробничих 

технологій під час 

ремонту 

промислового 

устаткування. 

Навчання ремонту 

передачі гвинт-

гайка. листопад 

2015 

6. Стратович 

Станіслав 

Анатолійович 

Використання 

новітніх виробничих 

технологій під час 

ремонту автомобілів. 

 Знімання та 

установлення  з 

частковим 

розбиранням і 

складанням 

генераторів 

Квітень 

2015 
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     5. Помісячне планування засідань МК на 2015 - 2016 навчальний рік 

№

  

Зміст роботи Відповідальний Примітка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 

                                Серпень – вересень. Установче засідання 

1. Обговорення  плану роботи методичної комісії                    

на 2015 – 2016 навчальний рік.                                   

голова МК,        

члени МК  

2. Ознайомлення з нормативними документами 

Міністерства освіти і науки.  

голова МК 
 

3. Обговорення змісту  робочих навчальних планів і 

програм та внесення коректив у зв’язку з введенням 

нового державного стандарту  з професійно – технічної 

освіти ДСПТО 7231.G0.50.20-2014 з професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів»  та впровадження новітніх 

виробничих технологій. 

голова МК,        

члени МК 

 

4. Розгляд та схвалення: 

 поурочно – тематичних планів; 

 переліків навчально - виробничих робіт; 

 планів роботи навчальних кабінетів; 

 планів роботи навчальних майстерень; 

 планів самоосвіти членів МК; 

 паспортів комплексно – методичного забезпечення 

з предметів професійно – теоретичної підготовки 

та виробничого навчання; 

 тематики ДКА 3 розряду у групі 23Т верстатників 

широкого профілю та тематики ДКА 3 розряду  у 

групі 218 слюсарів -  ремонтників. 

 

 

 

 

 

голова МК,        

члени МК 

 

5. Схвалення: 

 тематики роботи творчих груп методичної комісії; 

 тематики методичних розробок членів комісії на 

2015 – 2016 навчальний рік; 

 графіка відкритих уроків та позакласних заходів; 

 форм і методів вивчення, узагальнення та 

упровадження у навчальний процес кращого  

 досвіду членів методичної комісії. 

 

голова МК,        

члени МК 
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1 2 3 4 

Робота між засіданнями 

1. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

викладачів ліцею «Клуб творчих педагогів». 

 

 

члени МК 
 2. Вивчення навчальних програм стандартів  профтехосвіти 

з теоретичних предметів, виробничого навчання 

металообробних професій та основних вимог до їх 

викладання. 

                                                              Жовтень   

1. Обговорення доповіді «Методика використання 

опорних конспектів під час вивчення навчальної 

інформації з матеріалознавства»(з власного досвіду). 

Викладач 

Снєгур Л.А. 

 

2. Обговорення доповіді «Методика використання 

індивідуального підходу на уроках в/н як  важлива 

складова у формуванні міцних умінь і навичок учнів.» 

 

майстер в/н 

Лозіцький Е.В. 

 

3. Звіт майстрів в/н про дидактичне забезпечення 

виконання практичної частини навчальних програм з 

виробничого навчання. 

голова МК,        

члени МК 

 

                                                       Робота   між   засіданнями 

1. Робота над зміцненням матеріальної бази майстерень, 

кабінетів  металообробних професій. 

 

члени МК 

 

 

 

2. Проведення консультацій з підготовки до проведення 

проміжної атестації за вересень – жовтень 2015 року. 

3. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів. 

4. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

майстрів в/н ліцею «Формула успіху». 

 

 

 

 

 

 

 

майстри в/н 
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1 2 3 4 

Листопад     

1. Ан Аналіз стану результатів проміжної атестації за 

      вересень – жовтень 2015 року  з предметів 

       металообробного  профілю. 

 

голова МК, 

члени комісії 

 

2. Аналіз  відкритого уроку з виробничого навчання. 

Методична мета: «Використання новітніх виробничих 

технологій під час ремонту промислового 

устаткування.»  

майстер в/н 

Лозіцький Е.В. 

 

3. Обговорення доповіді «Форми і методи організації 

самостійної роботи учнів на уроках в/н.» 

майстер в/н 

Демянук І.В. 

 

 

4. Аналіз  відкритого уроку на виробництві у групі 

верстатників широкого профілю.                            

Методична мета: «Використання новітніх виробничих 

технологій під час обробки деталей типу «кронштейн». 

майстер в/н 

Кулікова Н.О. 

 

Робота   між   засіданнями 

1. Робота членів МК з удосконалення КМЗ предметів 

теоретичної підготовки та КМЗ уроків виробничого  

навчання. 

 

члени МК 

 

2. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

викладачів ліцею «Клуб творчих педагогів». 

3. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів. 

Грудень      

1. Обговорення доповіді «Шляхи і засоби проектування 

педагогічних ситуацій     і умови їх реалізації в 

навчальному процесі». 

викладач 

Шаманська М.М. 

 

 

2. Аналіз підсумків проведення ДКА  у групі 23Т 

верстатників широкого профілю та у групі 218 слюсарів 

-  ремонтників. 

заст. директора         

з НВР 

Самойлова І.Г. 

голова МК, 

члени МК. 

 

3. Обговорення методичної розробки:                    

 «Використання новітніх виробничих технологій під час 

ремонту шківів та пасових передач.» 

 

 

майстер в/н  

Лозіцький Е.В. 
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1 2 3 4 

                                                   Робота  між засіданнями 

1. Підготовка та здача звітної документації за І семестр 

2015 -2016 навч.року; 

члени МК  

2. Проведення проміжного огляду КМЗ з предметів 

металообробного профілю; 

3. Підготовка методичних розробок уроків до виставки          

«Творчі наробки викладачів»; 

4. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

майстрів в/н ліцею «Формула успіху». 

майстри в/н  

                                                                      Січень  

1. Аналіз   результатів  навчального процесу  за  перший 

семестр  2015 – 2016навч. року у групах  

металообробних професій. Розробка  діаграм  якості 

навчання по професіям. 

заст.директора      з 

НВР Самойлова І.Г., 

голова МК 

 

2. Розробка, обговорення та схвалення навчальної 

документації на ІІ семестр 2015 – 2016 навчального 

року: 

 тематики ДКА у групі 318; 

 

голова МК,            

члени МК 

 

3. Звіти майстрів в/н  про стан упровадження у 

навчальний процес новітнніх виробничих технологій. 

майстри в/н  

Робота   між   засіданнями                                                                    

1. Взаємовідвідування уроків та позакласних заходів.  

члени МК 

 

2. Проведення   проміжного огляду КМЗ з предметів і 

виробничого навчання металообробних професій. 

3. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

викладачів ліцею «Клуб творчих педагогів». 
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                                                              Лютий 

1. Обговорення методичної розробки «Методика 

використання електронного посібника «Верстатник 

широкого профілю» для контролю знань учнів» 

Викладач 

Шаманська М.М. 

 

2. Заслуховування звітів завідувачів кабінетами, 

навчальними майстернями про хід удосконалення 

КМЗ та матеріально - технічної бази. 

члени МК  

3. Про хід підготовки до проведення Декади 

професійної майстерності в ліцеї. 

члени МК  

Робота   між   засіданнями 

1. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

майстрів в/н ліцею «Формула успіху». 

майстри в/н  

2. Взаємовідвідування уроків. члени МК  

3. Робота над індивідуальною методичною проблемою. 

4. Робота по удосконаленню матеріалів КМЗ. 

Березень. 

1. Аналіз відкритого уроку із спецтехнології токарів 

 

викладач  

Шаманська М.М. 

 

2. Обговорення доповіді «Методика використання 

відеоматеріалів на уроках в/н». 

майстер в/н 

Демянчук І.В. 

 

3. Обговорення доповіді «Використання інтерактивних 

методів навчання на уроках спецдисциплін» 

викладач  

Снєгур Л.А  

 

4. Погодження плану заходів по участі учнів та членів 

МК металообробних професій у  Декаді професійної 

майстерності в ліцеї. 

члени МК  

Робота   між   засіданнями 

1. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

викладачів ліцею «Клуб творчих педагогів». 

викладачі  

2. Взаємовідвідування уроків.  

     Члени МК 

 

3. Робота над індивідуальною методичною проблемою. 

4. Організація допомоги завідувачам майстерень по 

удосконалення оформлення паспортів Комплексного 

методичного забезпечення уроків виробничого 

навчання. 

Голова МК  
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Квітень. 

1. Круглий стіл «Презентація педагогічних напрацювань 

творчих груп методичної комісії».  

члени МК  

2. Аналіз відкритого уроку з охорони праці          

викладача Снєгур Л.А. 

Методична мета: «Використання елементів гри та 

інтерактивних методів навчання у формуванні умінь 

надання першої допомоги при електротравмах.» 

члени МК  

3. Аналіз відкритого уроку в/н у групі 218 слюсарів з 

ремонту автомобілів. Методична мета: 

«Використання новітніх виробничих технологій під 

час ремонту автомобілів». 

майстер в/н 

Стратович С.А. 

 

4. Організація проведення олімпіади для учнів ліцею з 

охорони праці, присвяченій Всесвітньому дню 

охорони праці. 

викладач 

Снєгур Л.А. 

 

Робота   між   засіданнями 

1. Взаємовідвідування уроків. члени МК  

2. Робота над зміцненням матеріальної бази майстерень, 

кабінетів. 

члени МК  

3. Участь у роботі Школи педагогічної майстерності 

майстрів в/н ліцею «Формула успіху». 

 

майстри в/н  

                                                Травень 

1. Аналіз відкритого уроку в/н у групі 318 ремонтників. 

Методична мета:«Використання навчальних 

відеофільмів у формування умінь та навичок учнів у 

ремонті ходової частини автомобілів». 

майстер в/н 

Демянчук І.В. 

 

2. Аналіз виконання практичної частини  програми з 

предметів професійно – теоретичної підготовки з 

металообробних професій. 

члени МК  

3. Презентація творчих розробок членів за 2015 – 2016 

навчальний рік  за індивідуальною методичною 

проблемою. Обговорення переліку методичних 

матеріалів,  рекомендованих до включення в 

електронну базу Портфоліо МК 

 

члени МК  
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                  Голова МК металообробних професій:                                      Л.А.Снєгур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота   між   засіданнями 

1. Підготовка та здача звітної документації за              

2015 – 2016 навч.рік 

голова МК, 

члени МК 

 

2. Проведення огляду КМЗ з предметів 

металообробного профілю та виробничого навчання. 

методисти 

ліцею,          

голова МК 

 

3. Підготовка методичних розробок до виставки 

 «Творчі наробки викладачів та майстрів в/н 

металообробних професій за 2015 – 2016 навч.рік.» 

члени МК  

4. Планування індивідуальної методичної роботи на 

новий навчальний рік 

голова МК, 

члени МК 

 

Червень.  . 

1. Аналіз результатів  ДКА на третьому курсі у групі 

318  

 

заст. директора з 

НВР;  

голова МК, 

члени МК 

 

2. Про результати участі членів МК у методичній 

виставці ліцею. 

голова МК  

3. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 

поточний навчальний рік. 

голова МК, 

члени МК 

 

4. Обговорення проекту плану роботи методичної 

комісії на новий навчальний рік. 

голова МК, 

члени МК 

 


