
План роботи методичної комісії 

викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних, ОКН». 

Всього членів методичної комісії: 9 

Методична проблема над якою працює комісія: «Інтерактивні форми і методи 

навчання учнів інтегрованої професії «Обліковець, ОКН» 

Серпень - Вересень 

1 

Основні завдання методичної комісії в новому 

навчальному році, ознайомлення з новими 

нормативними документами.  

Обговорення плану роботи методичної комісії 

на 2014-2015 навчальний рік. 

Серпень Голова м. к 

2 

Розглянути,  обговорити  і затвердити  робочу 

навчально-програмну документацію,  її аналіз,  

внести   коректив,  у навчальні програми; 

оновлення змісту навчання і виховання, 

забезпечення  взаємозв'язку загальноосвітньої   і  

професійної підготовки учнів. 

Серпень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методичної 

комісії 

3 

Обговорити  підготовлення методичних 

матеріалів, відкритих уроків та позаурочних 

заходів згідно графіку. 

Вересень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методичної 

комісії 

4 

Планування  проведення конкурсів,  олімпіад з 

предметів  та професій,  семінарів-практикумів, 

поза навчальних виховних заходів тощо. 

Вересень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методичної 

комісії 

5 
Ознайомитися  з графіком проведення обласних 

семінарів, конкурсів 
Вересень 

Голова методичної 

комісії 

Жовтень 

1 Заслухати  і   обговорити   доповідь   на   тему 

«Підвищення ефективності уроків виробничого 

навчання шляхом раціонального використання 

форм і методів навчання». 

Жовтень Туряниця Н.П. 

2 Відкритий    урок з виробничого навчання.    

Методична    мета    уроку: «Самостійна робота 

учнів, як невід’ємна частина навчального 

процесу». 

Жовтень Партека Б.О. 

3 
Інформація про поновлення сайту ліцею та 

оновлення персональних сторінок викладачів та 

майстрів в/н. 

Жовтень 
Голова методичної 

комісії 

4 
Підготовка до участі в обласному конкурсі 

агітбригад «Моя професія – моя гордість».  
Жовтень Члени методкомісії 

5 Різне   

Листопад 



1 Розгляд та затвердження переліків навчальних 

робіт,    екзаменаційних   білетів,    завдань   для 

контрольних і перевірочних робіт у гр. № 25. 

Листопад 

Гулович Н.Г.,  

Туряниця Н.П.,  

Плоскіна Е.С. 

2 Відкритий урок. Методична мета уроку: 

«Активізація пізнавальної діяльності учнів на 

уроках виробничого навчання» 

Листопад Плоскіна Е.С. 

3 

Заслухати      і   обговорити   доповідь   на   тему 

«Інформаційні технології навчання в умовах 

інформатизації освіти». 

Листопад Курчак М.Д. 

4 
Провести внутріліцейну олімпіаду з предмету 

«Бухгалтерський облік» 
Листопад Гулович Н.Г. 

5 
Провести внутріліцейну олімпіаду  з предмету 

«Інформаційні технології» 
Листопад Курчак М.Д. 

6 

Взяти участь у семінарі педагогічних 

працівників із професій оператор 

комп’ютерного набору, оператор комп’ютерної 

верстки на тему «Використання робочих 

зошитів при проведенні теоретичних та 

лабораторно-практичних занять» 

Листопад ШтиглинецьМ.Г. 

Грудень 

1 Проведення    тижня    за    професією       "Моя 

професія - моя гордість". Грудень Викладачі, майстри в/н 

2 

Провести   конкурс   професійної   майстерності 

серед       учнів       по       професії       «Оператор 

комп’ютерного набору ІІ категорії»   
Грудень Члени метод комісії 

3 Відкритий урок за спеціальністю оператор 

комп’ютерного набору.    Методична    мета    

уроку: «Впровадження, та застосування 

інноваційних технологій у вивченні предмету». 

Грудень Штиглинець М.Г 

4 

 

Відкритий    урок з бухгалтерського обліку.    

Методична    мета    уроку: «Інтерактивні форми 

і методи навчання учнів інтегрованої професії». 
Грудень Гулович Н.Г. 

5 Відкритий    урок з предмету інформаційні 

системи та технології в обліку.    Методична    

мета    уроку: «Використання активних форм і 

методів навчання на уроці». 

Грудень Курчак М.Д. 

6 Провести внутріліцейну олімпіаду з «Галузевої 

економіки» Грудень Попович Н.В. 

7 Розгляд,  обговорення і затвердження робочої 

навчально-програмної документації,  її аналіз,  

внесення  коректив у семестрові плани. 

Розгляд та затвердження програми практики в 

групі № 25. Спеціальність ОКН І категорія. 

Грудень Члени метод комісії 

Січень 



1 Підсумки   роботи   методичної   комісії   за   І 

семестр.     Заходи     по     поліпшенню     якості 

викладання   предметів   теоретично-професійної 

підготовки та виробничого навчання. 

Січень 
Голова методичної 

комісії 

2 Діагностування   рівня    навчальних    досягнень 

учнів на кінець        І –го  півріччя        (виробниче 

навчання, спецтехнологія, матеріалознавство). 

Січень Викладачі, майстри в/н 

4 Уточнення      та      затвердження      поурочно-

тематичних планів на II семестр внесення змін та 

доповнень. 

Січень Члени метод комісії 

5 Психологічний тренінг Січень Психолог 

Лютий 

1 Навчально-виховний проект присвячений Дню 

безпечного Інтернету. 
Лютий Курчак М.Д. 

2 Заслухати      і   обговорити   доповідь   на   тему 

«Комунікативна поведінка викладача» 
Лютий Партека Б.О. 

3 Підготовка до виставки технічної та художньої  

творчості (І етап) 
Лютий Члени методкомісії 

4 Проведення ДКА за спеціальністю Оператор 

комп’ютерного набору І категорії в групі №25 Лютий 

Штиглинець М.Г., 

Туряниця Н.П.,  

Плоскіна Е.С. 

5 
Аналіз взаємовідвідування уроків Лютий Члени методкомісії 

Березень 

1 Відкритий виховний захід присвячений «8 

березня» 

Березень 
Штиглинець М.Г. 

2 

Відкритий урок з виробничого навчання. 

Методична мета: «Форми роботи з активізації 

творчих здібностей на уроці» 

Березень Курчак М.Д. 

3 Підготовка до виставки технічної та художньої  

творчості (ІІ етап) 
Березень Члени методкомісії 

4 Розробка переліку випускних пробник 

кваліфікаційних робіт. Затвердження  тем 

випускних кваліфікаційних робіт, практичних 

завдань в гр. №4 

Березень 

Гулович Н.Г., 

Курчак М.Д.,  

Партека Б.О. 

 Затвердження програм практики в групах №4, 22 

Березень 

Гулович Н.Г., 

Курчак М.Д.,  

Партека Б.О. 

Лендєл М.М. 

5 Круглий стіл «Творча співпраця майстрів в/н та 

викладачів  спецдисциплін у формуванні 

професійної майстерності учнів» 

Березень 

Голова методичної 

комісії, 

члени методкомісії 

Квітень 

1 Відкритий    урок з виробничого навчання.    

Методична    мета    уроку: «Ефективні методи 

навчання та їх впровадження на уроках 

виробничого навчання» 

Квітень Туряниця Н.П. 



2 Відкритий урок з виробничого навчання. 

Методична мета: форми роботи з активізації 

творчих здібностей учнів 

  

Квітень Лендєл М.М. 

3. 

Аналіз взаємовідвідування уроків Квітень 

Голова методичної 

комісії,  

Викладачі, майстри в/н. 

4 Обговорення питань, які висвітлюють роботу з 

обдарованими   учнями   і   такими,   що   мають 

суттєві прогалини у знаннях. 

Квітень Члени метод комісії 

5 Підготовка до Дня відкритих дверей Квітень Члени метод комісії 

 Травень   

1 Звіт про проведену профорієнтаційну роботу з 

кожної закріпленої ділянки. 
Травень Члени методкомісії 

2 Розгляд та затвердження переліків навчальних 

робіт,   екзаменаційних   білетів,   ККЗ у гр. №22  
Травень 

Штиглинець М.Г., 

Лендєл М.М. 

3 Виконання навчальних планів і програм. Травень Майстри в/н 

4 Моніторинг         навчальних      досягнень учнів       

з виробничого та теоретичного навчання. Травень 

Майстри в/н, 

викладачі 

спец предметів 

5 Заслухати і обговорити доповідь на тему: 

«Значення виробничої практики у навчально-

виробничому процесі» 

Травень Лендєл М.М. 

 Червень   

1 Проведення ДКА в групі № 22 по  спеціальності 

Оператор комп’ютерного набору ІІ категорії 
Червень 

Штиглинець М.Г.,  

Лендєл М.М. 

2 
Проведення ДКА за спеціальністю Обліковець в 

групі №4 
Червень 

Гулович Н.Г 

Курчак М.Д. 

Партека Б.О. 

3 
Підготовка та проведення випускного вечора Червень 

Курчак М.Д. 

Партека Б.О. 

4 Обговорення  підсумків  роботи  методичної 

комісії за 2014-2015 навчальний рік 
Червень Голова  метод комісії 

 Обговорення      проекту      плану      роботи 

методичної комісії на наступний навчальний рік 

2015-2016 р. 

Червень Голова  метод комісії 

 

Заплановані завдання реалізовані в повному обсязі. 

Основним призначенням МК є удосконалення процесу навчання і виховання, 

підвищення якості уроків, впровадження інноваційних  форм і методів роботи.  

При проведенні засідань використовувалися різні методи і форми: круглі столи, 

семінари, бесіди. Також з членами МК психологом ліцею  було проведено  семінар-тренінг 

на тему: «Міжособистісні конфлікти у педагогічному колективі»  

 



 

Протягом року були проведені всі заплановані відкриті уроки з використанням 

інноваційних та інформаційно-

комунікаційних методів навчання. 

У жовтні  майстер в/н Партека Б.О. 

підготувала і провела відкритий урок 

виробничого навчання на тему «Облік 

нарахувань на фонд оплати праці». 

Методична мета: удосконалення, 

систематизація умінь і навичок учнів та 

застосування їх на практиці. 

У листопаді  Плоскіна Е.С. 

провела відкритий урок  виробничого навчання  з учнями групи  № 25 (професія 

Обліковець, ОКН). Тема уроку “Макетування місцевої газети”. Урок проведено у вигляді 

уроку- гри. 

 

   

 
У квітні 2015 року було проведено відкритий урок з виробничого навчання на тему  

з учнями першого року навчання . Методична мета уроку: форми роботи з активізації 

творчих здібностей учнів.  Підготувала урок майстер в/н Лендєл М.М. 

 

 
Також цього місяця Туряниця Н.П. провела відкритий    урок з виробничого 

навчання.  Методична    мета    уроку: «Ефективні методи навчання та їх впровадження на 

уроках виробничого навчання»  

У грудні місяці згідно плану графіку відбулися олімпіади з предметів: 

Бухгалтерський облік, Інформаційні технології, Економіка підприємства. 



 

  

 

 

У грудні місяці 2014 року було заплановано проведення тижня з професії 

обліковець, ОКН, але у зв’язку з проведенням Всеукраїнського тижня права та тижня 

іноземної мови було перенесено на березень 2015 року.  

Тиждень відбувся згідно запланованої  дати. В рамках тижня було проведено:  

-конкурс   професійної   майстерності серед     учнів   по професії «Оператор 

комп’ютерного набору ІІ категорії» 

- викладач спеціальних дисциплін Штиглинець М.Г провела відкритий урок за 

спеціальністю оператор комп’ютерного набору.    Методична    мета    уроку: 

«Впровадження, та застосування інноваційних технологій у вивченні предмету». 

  
 

   

- Викладач спеціальних дисциплін Гулович Н.Г. провела відкритий    урок з 

бухгалтерського обліку.    Методична    мета    уроку: «Інтерактивні форми і методи навчання 

учнів інтегрованої професії». 

 
 

 

  - Майстер в/н. Курчак М.Д. підготувала і провела відкритий урок з виробничого 

навчання на тему «Облік готової продукції». Методична мета: «Форми роботи з активізації 

творчих здібностей на уроці » Урок було проведено у вигляді веб-квесту. 



  

 

 

Протягом звітного періоду педагогічними працівниками було 

підготовлено та обговорено доповіді: 

 «Підвищення ефективності уроків виробничого навчання 

шляхом раціонального використання форм і методів навчання». Майстер 

в/н Туряниця Н.П. 

  «Інформаційні технології навчання в умовах інформатизації 

освіти». Майстер в/н Курчак М.Д. 

 «Комунікативна поведінка викладача» Майстер в/н Партека 

Б.О.  

 «Криза моралі сучасної молоді» Майстер в/н Лендєл М.М. 

Майстри виробничого навчання та викладачі спецтехнології приймали активну 

участь  у обласних секціях, метод засіданнях та вебінарах. Так, майстер в/н 

Курчак М.Д. у листопаді 2014.р.  виступила на обласній секції з доповіддю 

«Використання електронних уроків при проведенні виробничого навчання», де 

поділилася досвідом, щодо використанні електронного уроку при проведенні 

уроків виробничого навчання.  

Майстер в/н Партека Б.О. прийняла 

участь у засіданні обласної методичної секції 

педагогічних працівників із професій: обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних, касир (в банку), касир 

(на підприємстві, в організації, установі) на тему: 

«Використання інформаційних, тренінгових та проектних 

технологій при викладанні навчальних предметів 

економічного напрямку».  

 

 

 

Члени МК Курчак М.Д., Партека Б.О.та Герко М.В. 

підготовили та оформили матеріали для обласного огляді-

конкурсі на кращий профорієнтаційний відеоматеріал «Моя 

професія – моя гордість». Створені відео ролики були 

відмічений  грамотами  та дипломом департаменту освіти і 

науки Закарпатської облдержадміністрації  

 

 

 

 

  



Рівень навчальних досягнень учнів 

 


