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ПЛАН 
роботи методичної комісії енергетичного циклу  

на 2015-2016 н.р. 
 

Голова методичної комісії 

Козлов В.Л. 

І Вступ 

В 2014-2015 рр. методична комісія енергетичного циклу розпочала  роботу  

над методичною проблемою «Підвищення результативності навчально-виховного 

процесу через вдосконалення педагогічної майстерності, методичної культури та 

впровадження інноваційних технологій» - ця робота розрахована на наступні 4 

років – до 2017 року. 

Упродовж  минулого навчального року всі члени методичної комісії 

працювали згідно з планом роботи, приділяли значну увагу поліпшенню 

комплексно-методичного забезпечення свого предмета і професії. 

Якість знань учнів за минулий навчальний рік складає: 

- електротехніка (Козлов В.Л.) якість НДУ складає ……………….42,2 %        

- електротехніка (Закладна О.А.)   якість НДУ складає……………31,5 %         

- спецтехнологія (Несміянов М.І.) якість НДУ складає…………... 39,1 %         

спецтехнологія (Ковтуненко  В.П.) якість НДУ складає…………63 %    

- обладнання  зварювальних  апаратів  (Ковтуненко  В.П.)………..42 % 

- матеріалознавство (Ковтуненко В.П.) якість НДУ складає ……...44 %  

матеріалознавство (Несміянов М.І.) якість НДУ складає ………. 58,1 % 

     

За звітний період  2014/2015 н.р.  викладачі  Козлов В.Л.,  Несміянов М.І.  

продовжували  облаштування  кабінетів  електротехніки  і  спец технології.   

Козлов В.Л. -  впроваджує  навчальний  посібник  для  учнів  з  

електрообладнання  автомобілів;   

Несміянов М.І. –  впроваджує  у  навчальний  процес  комплект  тестів  з  теми  

«Газове  зварювання  та  різання  металів»;    роздатковий  матеріал  на  уроках  

спеціальних  дисциплін. 

       Ковтуненко  В.П. –  впроваджує  у  навчальний  процес    комплект  тестових  

завдань  з  технології  зварювання  для  учнів  2  курсу  електрогазозварників. 

Несміянов М.І.,  Ковтуненко В.П.,  Цілько П.В. –  брали  участь  в  обласних  

семінарах  згідно  з  планом  роботи  обласного  методичного  центру  управління  

освіти. 

       Несміянов М. І.,  Пономаренко В. Г.,  Новосельцев О. І.. – пройшли  чергову  

переатестацію,  підтвердивши  свої  категорії  і  звання.    

Члени методичної комісії Козлов В.Л., Несміянов М.І., Гладкий А.В., Цілько П.В., 

Ларкін М.К., Пономаренко В.Г.,  К ісса В.К.,  Ковтуненко В. П. провели декаду 

енергетичних професій з  30.03  по  10.04.2015 р.,  на завершення якої провели 

конкурси професійної  майстерності серед учнів електрогазозварників.                                                                                                                                                  



Викладач вищої категорії, викладач-методист Козлов В.Л. продовжує 

впроваджувати у навчальний процес «Навчальний посібник з електротехніки в 

опорних конспектах», тести, білети з електротехніки та спецтехнології. 

 

В новому навчальному році члени методичної комісії будуть продовжувати 

працювати  над методичною проблемою «Підвищення ефективності навчально-

виховного процесу через вдосконалення педагогічної майстерності, методичної 

культури та впровадження інноваційних технологій». 

Основними напрямками в роботі методичної комісії є: 

- підвищення якості викладання уроків виробничого та теоретичного 

навчання; 

- продовження роботи по удосконаленню комплексно-методичного 

забезпечення предметів і професій, систематизації КМЗ; 

- продовження роботи з розробки, вдосконалення та запровадження 

навчальних посібників для учнів за модульною системою навчання; 

- подальше підвищення педагогічної та технічної кваліфікації, професійної 

майстерності членів методичної комісії; 

- подальшої роботи творчої лабораторії викладача-методиста Козлова В.Л. 

     з проблеми «Розвиток пізнавальної активності учнів з використанням КМЗ  

     предмету»  за планом: 

№ п/п Захід Зміст Термін 

1 Семінар-практикум для 

молодих викладачів. 

КМЗ уроку Вересень 

2 Презентація навчального 

посібника для учнів 

«Електротехніка в опорних 

конспектах». 

Авторська книга Жовтень 

3 Виставка дидактичних 

матеріалів КМЗ предмету 

«Електротехніка». 

КМЗ предмету Січень 

4 Виставка дидактичних 

матеріалів КМЗ предмету 

«Спецтехнологія». 

КМЗ предмету Травень 

5 Участь в обласній виставці 

«Освіта Херсонщини». 

Виставка Травень - червень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань 

 

1    засідання 

 

Вересень 

 

 

1. Обговорення та затвердження плану роботи методичної комісії на 2015-2016 

н.р.                                                                                       Козлов В.Л. 

2. Обговорення та затвердження змін у програмах навчання; поурочно-

тематичних планів з спецпредметів теоретичного та виробничого навчання; 

перелік навчально-виробничих робіт; планів роботи кабінетів та майстерень.                                                                

Викладачі, майстри в/н, 

Гущіна В.І., Самойлова І.Г. 

3.   Інформація  методиста  ліцею.  

                                                                                   Шостенко Н.О. 

 

Робота між засіданнями 

- розробка дидактичних матеріалів з спецпредметів та виробничого навчання; 

- робота по облаштуванню  кабінетів  спец технології,  зміцненню навчально-

матеріальної бази майстерень, кабінетів; 

- підготовка тематики дипломних робіт за професіями; 

- розробка перевірочних завдань з виробничого навчання за І семестр; 

- підготовчі роботи для проведення відкритих уроків викладачами та 

майстрами; 

- підготовка  та  проведення  конкурс  майстрів-електрозварників;   

- підготовка  матеріалів  КМЗ  з  предмету  «Електротехніка  з  основами  

промислової  електроніки»  відповідно  до  Держстандарту  ДСПТО 

7241.ОІ.63.21-2013  за  професією  «Електромонтер  з  ремонту  та  

обслуговування  електроустаткування», до обласного  конкурсу-огляду; 

- робота  з  новинами  технічної  та  педагогічної  літератури. 

 



 

2    засідання 

 

Жовтень 

 

1. Дотримання єдиних методичних вимог по веденню конспектів з предметів 

теоретичного навчання. 

                                                        Козлов В.Л., Шостенко Н.О. 

2. Доповідь  майстра  виробничого навчання   Новосельцева О.І.; 

3. Обговорення  підсумків  конкурсу-огляду  КМЗ  з  предмету 

 «Електротехніка  з  основами  промислової  електроніки»  відповідно  до   

Держстандарту  ДСПТО 7241.ОІ.63.21-2013.    

 

 

 

Робота між засіданнями 

- розробка дидактичних матеріалів з спецпредметів та виробничого навчання; 

- робота по облаштуванню  кабінетів  спецтехнології,  зміцненню навчально-

матеріальної бази майстерень, кабінетів; 

- підготовка тематики дипломних робіт за професіями; 

- розробка перевірочних завдань з виробничого навчання за І семестр; 

- підготовчі роботи для проведення відкритих уроків викладачами та 

майстрами;  

- методична  робота  викладачів  і  майстрів; 

- робота  з  новинами  технічної  та  педагогічної  літератури. 

 

 

 



3    засідання 

 

Листопад 
 

1. Обговорення та затвердження тематики перевірочних робіт за І семестр 

навчального року, ККЗ за 2  розряд  за професіями. 

                                        Викладачі, майстри в/н,  Гущіна В.І., Самойлова І.Г. 

2. Обговорення та затвердження тематики дипломних робіт учнів груп 

електрогазозварників,  електромонтерів. 

                                                 Козлов В. Л.,  Ковтуненко В.П.,  майстри в/н 

3. Обговорення  показового  уроку  з  спецтехнології  електрозварників 

викладача   Ковтуненко В.П. 

 

Робота між засіданнями 

- розробка перевірочних завдань з виробничого навчання за І семестр; 

- проведення контрольних робіт за І семестр; 

- продовження роботи по зміцненню навчально-матеріальної бази майстерень, 

кабінетів; 

- надання методичної допомоги майстрам в/н для проведення відкритих уроків з 

в/н; 

- підготовчі роботи для проведення відкритих уроків з в/н; 

- розробка дидактичних матеріалів з спецтехнології та виробничого навчання; 

- розробка опорних конспектів з спец предметів; 

- знайомство  з  новинами  науки  і  техніки; 

- підготовка  матеріалів  до  показового  уроку  з  електротехніки 

викладача  Закладної О.А. 

       -    підготовка  матеріалів  до  показового  уроку  з   В/Н  майстра  

            Пономаренко В.Г. 

 

 

 



 

4   засідання 

 

Грудень 

 

 

1. Обговорення  показового  уроку   викладача  електротехніки  Закладної О. А.   

2.  Доповідь  майстра  виробничого навчання  Пономаренко В.Г.  на  тему: 

    «Формування  толерантних  відносин  між  майстрами  В/Н».   

2.  Доповідь  майстра  виробничого навчання  Гладкого А.В.    

  

  

 

 

Робота між засіданнями 

- розробка перевірочних завдань з виробничого навчання за І семестр; 

- проведення контрольних робіт за І семестр; 

- продовження роботи по зміцненню навчально-матеріальної бази майстерень, 

кабінетів; 

- надання методичної допомоги майстрам в/н для проведення відкритих уроків з 

в/н; 

- підготовчі роботи для проведення відкритих уроків з в/н; 

- розробка дидактичних матеріалів з спецтехнології та виробничого навчання; 

- розробка опорних конспектів з спец предметів; 

- знайомство  з  новинами  науки  і  техніки; 

- підготовка  викладача  Закладної О.А.  до  творчого  звіту. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   5   засідання 

 

Січень 

 

1. Підведення та аналіз підсумків успішності учнів з теоретичного та виробничого 

навчання груп енергетичного циклу за І семестр 2014-2015 н.р.  

                                                      Викладачі, майстри в/н,Гущіна В.І., Козлов В.Л. 

2. Обговорення  показового  уроку   майстра  В/Н  Пономаренко  В.Г.   

3. Обговорення  творчого  звіту  викладача  електротехніки  Закладної О. А. 

 

 

Робота між засіданнями 

- доопрацювання тестових завдань з спец технології  електрогазозварювання 

для конкурсу професійної майстерності серед учнів випускних груп; 

 

- робота по зміцненню матеріальної бази майстерень, кабінетів; 

 

- вивчення нової навчальної документації (по мірі надходження); 

 

- підготовка до проведення конкурсу профмайстерності  

- електрогазозварників, електромонтерів; 

- підготовка матеріалів для проведення декади енергетичного циклу; 

- підготовка матеріалів до творчого звіту 

- підготовка детальної програми передвипускної практики;  

- підготовка  матеріалів  до  показового  уроку  майстра   Гладкого А.В.  

- підготовка  матеріалів  до   творчого  звіту  майстра   Гладкого А.В.  

-  

 

 

 



 

6   засідання 

 

Лютий 

 

1. Обговорення  показового  уроку майстра  виробничого  навчання  

 Гладкого А.В. 

2. Обговорення  творчого  звіту  майстра  виробничого  навчання    

 Гладкого А. В. 

  

 

 

 

 

Робота між засіданнями 

- доопрацювання тестових завдань з спец технології  електрогазозварювання 

для конкурсу професійної майстерності серед учнів випускних груп; 

 

- робота по зміцненню матеріальної бази майстерень, кабінетів; 

 

- вивчення нової навчальної документації (по мірі надходження); 

 

- підготовка до проведення конкурсу профмайстерності електрогазозварників, 

електромонтерів; 

- підготовка матеріалів для проведення декади енергетичного циклу; 

- підготовка матеріалів до творчого звіту 

- підготовка детальної програми передвипускної практики. 

 

 

 

 



 

7   засідання 

 

Березень 

 

1. Обговорення  та  затвердження  плану  проведення декади енергетичних 

спеціальностей. 

                       Козлов В.Л., Несміянов М.І.,  Пономаренко В.Г., Цілько П.В., 

                       Кісса В.К.,Ларкін М.К.,  Гладкий А. В.,  Новосельцев О.І.  

2. Проведення конкурсу фахової майстерності серед учнів енергетичного циклу: 

електрогазозварників і електромонтерів. 

                       Козлов В.Л., Несміянов М.І.,  Пономаренко В.Г., Цілько П.В., 

                       Кісса В.К.,Ларкін М.К.,  Гладкий А. В.,  Новосельцев О.І. 

  

 

 

 

                               Робота між засіданнями 

 

- підготовка матеріалів та обладнання для проведення конкурсів 

профмайстерності; 

- підготовка технологічних карт, схем, завдань для проведення конкурсів 

профмайстерності; 

- підготовка матеріалів (бюлетенів, стінних газет, кросвордів та ін.) для 

проведення декади електрогазозварювання; 

- підготовка  матеріалів  до  показового  уроку  майстра   Кісси К.В.  

-  

 

 



 

8    засідання 

 

Квітень 

 

1. Обговорення  показового  уроку майстра  виробничого  навчання  

 Кісса В.К. 

2. Обговорення та затвердження ККЗ за рівнями оцінювання та  розрядами ДПА по 

спец предметах.                                         Викладачі спецпредметів 

3. Обговорення та затвердження детальної програми передвипускної виробничої 

практики, тематики перевірочних робіт; Організація виробничої практики на 

підприємствах міста майстрами в/н груп ТУ.  

4. Підсумки  проведення  декади  енергетичних  професій. 

                                                                           Козлов В.Л., Шостенко Н.О. 

 

                                                  

 

 

                               Робота між засіданнями 

 

- підготовка матеріалів та обладнання для проведення конкурсів 

профмайстерності; 

- підготовка технологічних карт, схем, завдань для проведення конкурсів 

профмайстерності; 

- підготовка матеріалів (бюлетенів, стінних газет, кросвордів та ін.) для 

проведення декади електрогазозварювання; 

- підготовка  матеріалів  до  показового  уроку  майстра   Цілько П.В.  

-  

 



 

9   засідання 

 

Травень 

 

 

1. Підготовка  до огляду-конкурсу КМЗ кабінетів та майстерень. 

                    Козлов В.Л.,  Несміянов М. І.,  майстри  виробничого  навчання 

       2. Обговорення  показового  уроку майстра  виробничого  навчання  

           Цілько П.В. 

        3. Презентація  методичної  розробки  викладача    Закладної О. А. 

4. .Доповідь   викладача  електротехніки  Закладної О.А.на  тему:  «Готовність  

вчителя  до  інноваційного  навчання». 

 

 

 

 

Робота між засіданнями 

- розробка перевірочних завдань з виробничого навчання за І семестр; 

- проведення контрольних робіт за І семестр; 

- продовження роботи по зміцненню навчально-матеріальної бази майстерень, 

кабінетів; 

- надання методичної допомоги майстрам в/н для проведення відкритих уроків з 

в/н; 

- підготовчі роботи для проведення відкритих уроків з в/н; 

- розробка дидактичних матеріалів з спецтехнології та виробничого навчання; 

- розробка опорних конспектів з спец предметів; 

- знайомство  з  новинами  науки  і  техніки. 

 

 

 

 



 

10  засідання 

Червень 

 

1. Аналіз успішності учнів з теоретичного та виробничого навчання груп 

енергетичного циклу за 2015-2016 н.р. 

Викладачі, майстри в/н 

 

2. Підведення підсумків роботи методичної  комісії за 2015-2016 н.р. та 

завдання на 2016/2017 н.р. 

Козлов В.Л., методисти, 

майстри в/н, викладачі 

 

3. Складання плану роботи м/к на наступний рік, ознайомлення членів м/к з 

планом. 

 

 

 

Голова методичної комісії 

енергетичного циклу       В.Л.Козлов 

 

 


