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                                      ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Первомайського 

професійного ліцею 

____________ Галина ЛУХАНІНА 
 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ ТА ТВОРЧОЇ ГРУПИ З ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Єдина навчально-методична проблема: «Формування ключових компетентностей учнів з 

метою розвитку конкурентоспроможної особистості учня ліцею» 

Мета роботи МК та ТГ:  
 удосконалення змісту, організації і методики теоретичного і виробничого навчання з метою здійснення 

органічного поєднання загальноосвітньої, професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовок  
учнів ліцею через формування та розвиток ключових компетентностей; 

 пошук ефективних шляхів і форм спільної роботи педагогічних працівників з метою розвитку 
конкурентоспроможної особистості.  

№ 
з/п 

Назва методичної комісії                   

(творчої групи) 

Навчально-методична                            

проблема комісії 

Термін  

засідання 
Голова МК (ТГ) 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Методична комісія                   

викладачів загальноосвітніх 

предметів, фізичної культури та 

захисту України 

Розвиток професійно-педагогічних 

компетентностей викладачів загальноосвітніх 

предметів 

Третій четвер 

місяця 
БЛЮСЮК Н.Ю. 

2. 
Методична комісія                   

педагогічних працівників 

сільськогосподарського профілю 

Формування в учнів практичних навичок на 

уроках професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки, як 

умова вдосконалення якості освіти 

Третій четвер 

місяця 
СЛЮСАРЕВ Г.І. 

3. 
Методична комісія                   

педагогічних працівників з 

підготовки кухарів, кондитерів 

Формування  в  учнів  стійкої  позитивної  

мотивації  навчальної  діяльності на уроках 

теоретичного та виробничого навчання 

Третя середа 

місяця 
КРЯЧКО І.Є. 



1 2 3 4 5 

4. 
Методична комісія педагогічних 

працівників зварювального та 

будівельного профілю 

Використання сучасних виробничих та 

педагогічних технологій на уроках 

виробничого та теоретичного навчання 

Третій 

вівторок 

місяця 

ГАРАЖА Н.О. 

5. 

Методична комісія                   

викладачів загальнопрофесійної 

підготовки та педагогічних 

працівників з підготовки офісних 

службовців 

Робота з різними джерелами інформації як 

засіб активізації пізнавальної діяльності 

учнів на уроках теоретичного та 

виробничого навчання 

Другий четвер 

місяця 

СЕЛЕЗНЬОВА 

О.А. 

6. Методична комісія педагогічних 

працівників з виховної роботи 

Виховання свідомого громадянина України, 

патріота, високоморальної людини на 

основі культурно-духовних цінностей 

українського народу 

Перший 

вівторок 

місяця (1 раз в 

квартал) 

ЛИТВІН Т.В. 

7. 
Творча група з впровадження 

інноваційних технологій в освітній 

процес 

Використання інноваційних технологій як 

необхідна умова якості освіти 

Друга середа 

місяця 
ХОДАС Ю.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РАДА 

Розвиток професійно-педагогічних компетентностей 
викладачів загальноосвітніх предметів 

Методична комісія викладачів загальноосвітніх 
предметів, фізичноі культури та захисту України 

Методична комісія педагогічних працівників 
сільськогосподарського профілю 

Формування в учнів практичних навичок на уроках 
професійно-теоретичної та професійно-практичної 
підготовки, як умова вдосконалення якості освіти 

Методична комісія педагогічних працівників 
зварювального та будівельного профілю 

Використання сучасних виробничих та педагогічних 
технологій на уроках виробничого та теоретичного 

навчання 

Методична комісія викладачів загальнопрофесійної 
підготовки та педагогічних працівників з підготовки 

офісних службовців 

Робота з різними джерелами інформації як засіб 
активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках 

теоретичного та виробничого навчання 

Методична комісія педагогічних працівників з 
виховної роботи 

Виховання свідомого громадянина України, патріота, 
високоморальної людини на основі культурно-

духовних цінностей українського народу 

Творча група з впровадження інноваційних технологій 
в освітній процес 

Використання інноваційних технологій в навчальному 
процесі як необхідна умова якості освіти 

Методична комісія педагогічних працівників з 
підготовки кухарів, кондитерів 

Формування  в  учнів  стійкої  позитивної  мотивації  
навчальної  діяльності на уроках теоретичного та 

виробничого навчання 


