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Склад методичної комісії

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання комп’ютерних
професій складається з 3 викладачів та 6 майстрів в/н. Всього – 9 чол. Всі члени
комісії мають вищу та неповну вищу освіту. З них: викладач-методист - 1 чол.,
викладач вищої категорії – 1 чол., викладач-спеціаліст – 1 чол.; майстер в/н І
категорії - 2 чол.; майстер в/н ІІ категорії – 3 чол., майстер в/н – 1 чол.
1. Відділення професійної підготовки ВСП «Тернопільський фаховий коледж
ТНТУ ім. І.Пулюя» у 2022-2023 н.р. буде працювати над методичною
проблемою: «Формування конкурентоспроможного фахівця, шляхом
впровадження ефективних методів і технологій навчання».
2. Члени методичної комісії в цьому навчальному році будуть працювати над
проблемою: «Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних
технологій навчання в навчально-виробничому та виховному процесах
для становлення компетентної особистості учня».

I. Основні завдання та напрямки роботи методичної комісії

Завдання:
1. Вивчення і аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних
змін і доповнень до навчальних програм згідно Держстандартів.
2. Планування і проведення робіт по комплексному методичному забезпеченню.
3. Підвищення якості навчально-виховного процесу.
4. Удосконалення форм, методів і засобів теоретичного та методичного навчання.
5. Підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності педагогічних працівників.
6. Самоосвіта з метою вдосконалення педагогічної майстерності, проходження
онлайн курсів, зокрема по інклюзивному навчанню.
7. Інформаційне забезпечення інженерно-педагогічних працівників з питань
педагогіки, психології, фахових дисциплін.
8. Використання на практиці досягнень психолого-педагогічної науки та
педагогічного досвіду.
Напрямки:
1. Вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів та
майстрів в/н, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної
співпраці.
2. Розвивати співпрацю викладача та учня, що є запорукою успішного навчання
в умовах дистанційного навчання та змішаної форми навчання.
3.Випробовувати нові форми активізації пізнавальної діяльності учнів, з
використанням засобів ІКТ та навчання в режимі on-line.
4. Здійснювати розробку нових форм контролю якості та успішності знань з
використанням тестових завдань, тестових програм та ін.
5. Вивчати, розглядати навчально-методичну літературу, наукові публікації та
використовувати їх в навчально-виховному процесі.
6. Підвищувати фаховий рівень викладачів, майстрів в/н шляхом стажування,
відвідання семінарів, курсів з метою вдосконалення практичних навиків
роботи з сучасною обчислювальною технікою, з передовими технологіями.
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№
п/
п

Прізвище ім'я,
по-батькові

Дата
народ.

Пед стаж

ІІ. Склад методичної комісії 2022/2023 н. р.

Який навчальний заклад
закінчив

Які
предмети
викладає

Категорія
Звання

Грамота

Педагог.
навантаж.
год.

Рік
підвищ.
кваліф.
2016 р.
2021
стажування в
ТНТУ
ім.І.Пулюя
кафедра
«Комп’ютерні
науки»
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню

1.

Тхір Ігор
Любомирович

16.08.
1972 р.

26 р.
11 міс.
23 дн.

Тернопільський
приладобудівний інститут,
спеціальність «Інженермеханік».
Тернопільський державний
педагогічний інститут,
спеціальність «Інженерпрограміст»

Викладач
Предмети
професійнотеоретичної
підготовки

вища,
викладачметодист

Міністерства освіти,
2001 р.
Диплом ІІІ ступеня
Міністерства освіти
і науки, 2009

732 год.

2.

Тхір Надія
Павлівна

25.05.
1972 р.

19 р.
2 м.16 дн.

Тернопільський
приладобудівний інститут,
спеціальність «Інженермеханік».

Викладач
Предмети
професійнотеоретичної
підготовки

ІІ категорія

Облуправління освіти,
2006 р.

360 год.

3.

Рожко Галина
Василівна

16.08.
1988 р.

7 р.
6 міс.

Тернопільський національний
технічний університет
1м..І.Пулюя
магістр

Викладач
Предмети
професійнотеоретичної
підготовки

спеціаліст

-

244 год.

2016 р.

2021
стажування в
ТНТУ
1м..І.Пулюя
кафедра
«Комп’ютерн
і науки»
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню
2021
стажування в
ТНТУ
1м..І.Пулюя
кафедра
«Комп’ютерні
науки»
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню

Рік
атестації

2022

2022

2023

1

4.

Юзьків Валентина 16.03.
Олександрівна
1962 р.

29 р.
11 міс.
5 дн.

Харківський індустріальнопедагогічний технікум,
Тернопільський педагогічний
інститут

Майстер в/н
Викладачпогодинник
Предмети
професійнотеоретичної
підготовки

Грамота Міністерства освіти,
I категорія
р.
вища, старший 2008
Диплом ІІІ ступеня
викладач
Міністерства освіти

84 год.

і науки, 2009

Диплом НМЦ ПТО за
методичну розробку, 2010 р.
Грамота облуправління
освіти і науки, 2011 р.
Диплом за І місце в конкурсі
методичних розробок у
номінації «Електронні
навчально-методичні
комплекси для ПТО»

5.

6.

Пласконіс
Оксана
Михайлівна

Кухта Надія
Петрівна

11.01.
1968 р.

14.04.
1980 р.

25 р.

22 р.

Тернопільський педагогічний
інститут

Майстер в/н

Тернопільський державний
педагогічний університет

Майстер в/н

ім..В.Гнатюка

І категорія

12 т. р.

Міністерства
2007 р.

-

освіти,

-

Викладач
2021 стажування
в ТНТУ
2м..І.Пулюя
кафедра
«Комп’ютерні
науки»
Майстер
курси НМЦ ПТО
2018 р.
Майстер
курси ОПЗ
Київський
професійний
коледж
2021
ОПЗ-І категорія

2019 р.
викладач

2023
майстер

Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню

2016 р.

2022 р.

Планує курси
НМЦ ПТО
2021 р.
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню

-

2019 р.
курси ОПЗ ІІ
кат.
Київський
професійний

2022 р.

коледж

2021
ОПЗ-І категорія
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню
2022 р.
ІІІ катег. ОКВ
2023 р.
ІІ катег.ОКВ
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7.

Пістун Віталій
Володимирович

28.07.
1988 р.

7 р.
6 міс.
14 дн.

Тернопільський національний
технічний університет 3м...І.Пулюя

Майстер в/н

-

-

-

Тернопільський державний
педагогічний університет
3м...В.Гнатюка

курси ОПЗ
Київський
професійний

2019 р.

коледж
2017 ІІ кат.

2021
ОПЗ-І категорія
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню

8.

Сіра Тетяна
Ігорівна

01.06.
1984

16 р.

Тернопільський національний
технічний університет 3ім.І.Пулюя
(менеджмент організацій, магістр з
менеджменту

Майстер в/н

-

-

-

2020 р.
курси ОПЗ ІІ
кат.
Київський
професійний

-

коледж

2021
ОПЗ-І категорія
Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню

.9

Яросевич Лілія
Володимирівна

24.05.
1968

19 р.

Тернопільський філіал Львівського
державного політехнічного
інституту

Майстер в/н

14 розряд

-

-

Планує в 2023
пройти курси
Оператора
комп’ютерної
верстки ІІІ
категорії

2024

Планує в 2022
он-лайн курси
по
інклюзивному
навчанню
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№
п/п

ІІІ. Перелік предметів, які відносяться до методичної
комісії
Назва предмету

І
курс

ІІ
курс

1.

Обробка текстової і графічної інформації

2.

Основи технології поліграфічного виробництва

3.

Комп’ютерні мережі

4.

Обробка текстової інформації

5.

Основи алгоритмізації та програмування

6.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

7.

Технології обробки інформації

+

8.

Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну

+

9.

Робота в растровому графічному редакторі Adobe Photoshop

ІІІ
курс

+

+
+
+
+
+

+
+

+

10. Комп’ютерні інформаційні системи

+

11. Діагностика комп’ютерних інформаційних систем

+

12. Оформлення документації для гарантійного обслуговування

+

13. Основи інформаційних технологій

+

14. Інформаційні системи автоматизації документообігу

+

15. Охорона праці

+

16. Основи САПР
17. Основи веб-дизайну

+
+

+

18. Експлуатація ПК

+

19. Робота на ПК

+

20. Робота в настільній видавничій системі

+

21. Архітектура комп’ютера

+

22. Периферійні пристрої

+

23. Основи комп’ютеризованих систем обробки інформації

+

24. Основи використання оргтехніки

+

+

25. Робота у програмі верстки

+

26. Створення та обробка векторної графіки

+
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IV. Перелік тем методичних розробок, доповідей, над якими
працюють члени методичної комісії

№
Прізвище, ім’я,
п/п
по-батькові
1
2
1. Тхір Ігор
Любомирович

2.

Тхір Надія
Павлівна

Теми методичних розробок, доповідей
3
1. Розробити робочі програми до предметів
професійно-теоретичного
циклу
згідно
педагогічного навантаження.
2. Методичні рекомендації до виконання
лабораторних робіт з предмету «Діагностика
комп'ютерних інформаційних систем», «Основи
комп’ютерної графіки та web-дизайну», «Робота
в настільних видавничих системах», «Обробка
текстової інформації», «Основи web-дизайну»,
«Комп'ютерні
інформаційні
системи»,
«Створення та обробка векторної графіки».
3. Доповідь-презентація на тему: «Використання
сервера дистанційного навчання eguru.tk.te.ua в
роботі членів методичної комісії та навчального
сайту edu.tk.te.ua.
4. Опорні конспекти до вищевказаних предметів
професійно-теоретичного циклу.
5.Розробити
методичні
рекомендації
до
державної кваліфікаційної атестації.
6.Розробити опорний конспект з предмету
«Периферійні пристрої».
7. Наповнення методичним матеріалом сайту
методичної комісії mkkp.tk.te.ua.
8. Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua згідно
педагогічного навантаження.
9.Наповнення навчальним матеріалом сайту
http://www.edu.tk.te.ua
1. Розробити робочі програми до предметів
професійно-теоретичного
циклу
згідно
педагогічного навантаження.
2. Поновити опорні конспекти до предметів
«Інформаційні
системи
автоматизації
документообігу»,
«Основи
використання
оргтехніки», «Архітектура ПК».
3. Поновити лабораторні роботи до предметів:
“Архітектура ПК”, “Основи інформаційних
технологій”, “Основи використання оргтехніки”,
“Основи
технології
поліграфічного
виробництва”.
4. Розробити лабораторні роботи до предметів
«Інформаційні
системи
автоматизації
документообігу», «Комп’ютерні мережі».
5.Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua згідно
педагогічного навантаження.

Дата
виконання

4
Вересень,
2022 р.

Примітки
5

Жовтень,
2022 р.

Березень,
2023 р.
Квітень,
2023 р.
Травень,
2023 р.
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Вересень,
2022 р.
Листопад,
2022 р.
Листопад,
2022 р.

Вересень,
2022 р.
Протягом
року
5

3.

5.

Рожко Галина
Василівна

Юзьків Валентина
Олександрівна

1. Розробити робочі програми до предметів
професійно-теоретичного
циклу
згідно
педагогічного навантаження.
2. Розробка методичних рекомендацій до
виконання лабораторних робіт з предметів
«Робота на персональному комп'ютері», «Робота
в растровому графічному редакторі Adobe
Photoshop», «Технології обробки інформації».
3. Розробити опорні конспекти до предмету
«Робота на персональному комп'ютері».
4. Розробити опорні конспекти до предмету
«Основи web-дизайну».
5. Розробити опорні конспекти до предмету
«Робота в растровому графічному редакторі
Adobe Photoshop».
6. Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua згідно
педагогічного навантаження.
7. Наповнення навчальним матеріалом сайту
http://www.edu.tk.te.ua
1. Поновити робочі програми до предметів
професійно-теоретичного
циклу
згідно
педагогічного навантаження.
2. Розробити тематичний план та робочу
програму з виробничого навчання для професії
«Оператор комп’ютерної верстки» ІІ категорії.
3. Підготувати доповідь на педраду на тему:
«Самоосвіта майстра, як запорука успішного
навчання учнів».
4. Розробити комплексне методичне забезпечення
та тематичні папки для проведення уроків
виробничого навчання за професією: «Оператор
комп’ютерної верстки» (ІІІ-ІІ категорія).
4. Методична розробка уроку виробничого
навчання на тему: «Збірник інструкційних
карток до вивчення учнями теми: «Робота у
видавничій системі Adobe InDesign».
6. Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua згідно
педагогічного навантаження.

Вересень,
2022 р.
Квітень,
2023 р.

Жовтень,
2023 р.
Листопад,
2022 р.
Березень,
2023 р.
Вересень,
2022 р.
Протягом
року
Вересень,
2022 р.
Вересень,
2022 р.
Жовтень,
2022 р.
Протягом І
семестру

Протягом І
семестру
Протягом
року
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6.

7.

8.

Пласконіс Оксана
Михайлівна

Кухта Надія
Петрівна

Пістун
Віталій
Володимирович

1.Робота на методичною розробкою "Обробка
текстової інформації"
2.Робота над стендом до кабінету №10 «Основи
роботи у векторному графічному редакторі
Adobe Illustrator».
3.Робота над поновленням опорних конспектів та
інструкційних карток до тем: "Основи роботи в
Internet", "Основи роботи в операційній системі
Windows", "Робота з Total Commander "
4.Здійснювати ремонт технічних засобів
навчання в кабінеті №10.
5.Здійснювати роботу по впровадженню
інноваційних технологій у навчально-виховний
процес.
6.Виготовити демонстраційні презентації по
виробничому навчанню і по виховній роботі
7.Поповнити кабінет №10 навчальною,
довідковою і методичною літературою.
8. Придбати 4 сучасні комп’ютери в кабінет
№10.
9. Пройти курси підвищення кваліфікації.
1. Методична вказівки до вивчення теми:
«Робота у векторному редакторі CorelDraw».
2. Розробка роздаткового матеріалу до тем:
«Робота з векторним графічним редактором
CorelDraw», «Робота з програмою Adobe
InDesign», «Робота з програмою Adobe
Illustrator».
3. Доповідь на тему: «Актив групи. Формування
учнівського колективу».
4. Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua згідно
програми виробничого навчання за професією
«Оператор комп’ютерної верстки».
1.Розробити методичні рекомендації до вивчення
учнями теми: «Програмування з використанням
JavaScript, «Робота з базами даних з
використанням SQL-запитів».
2.Наповнення сайту навчальними завданнями
(web.edjoy.info).
3.Робота над ККЗ і ліцензуванням професії
«Оператор з обробки інформації і програмного
забезпечення».
4. Розробити плакат з охорони праці.
5. Доповідь на тему: «Шляхи формування
колективу навчальної групи на уроках
виробничого навчання».
4. Підготувати навчальну базу кабінету №1 до
роботи курсів для ВПО.
5. Самоосвіта та ознайомлення з новинами в
світі програмного та технічного забезпечення.
6. Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua.

Жовтень,
2022 р.
Листопад,
2022 р.
Грудень,
2022 р.
Січень,
2023 р.
Протягом І
семестру
Протягом
року
Протягом І
семестру
Протягом
року
Жовтень,
2022 р.
Вересень,
2022 р.
Листопад,
2022 р.
Протягом
року
Жовтень,
2022 р.

Протягом
І семестру
Листопад
2022 р.
грудень,
2022 р.
Протягом
І семестру
Протягом
року
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9.

10

Сіра Тетяна
Ігорівна

Яросевич Лілія
Володимирівна

1.Розробити плани уроків виробничого навчання,
інструкційні картки та конспекти уроків в/н по
професії «Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення» І категорії згідно
Тематичного плану та Робочої програми
виробничого навчання на ІІІ курс 2022/2023 н.р.
2. Доповідь на тему: «Підвищення пізнавальної
активності в процесі навчальної діяльності
учнів».
3. Самоосвіта та ознайомлення з новинами в
світі програмного та технічного забезпечення.
4. Відвідування уроків теоретично-практичної
підготовки та виробничого навчання у членів
методичної комісії комп’ютерних професій з
метою набуття передового педагогічного
досвіду.
5. Наповнення навчальним матеріалом сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua згідно
програми виробничого навчання на ІІІ курсі
2022-2023 н.р.

Вересень,
2022 р.

Лютий,
2023
Протягом
року
Протягом
року

Протягом
року

1.Розробити методичну розробку на тему:
«Робота з фігурним текстом і текстовими шарами
у графічному редакторі Adobe Photoshop».
2.Поновити навчально-методичне забезпечення
професії «Оператор комп’ютерної верстки» та
кабінету №23.
3.Підготувати роздатковий матеріал для
проведення уроків виробничого навчання на
теми: «Налаштування робочого середовища
користувача операційної системи. Робота з
об’єктами файлової системи. Робота з
Провідником», «TotalCommander», «Архівування
інформації. Робота з програмою WinRAR».
«Виконання основних операцій. Обмін
інформацією в глобальній комп’ютерній мережі.
Робота з програмами-браузерами».
«Використання додатків Google. Використання
сервісів глобальної мережі Інтернет».
«Застосування іноземної термінології для
комп’ютеризованих систем обробки інформації».
«Робота з текстовим процесором Microsoft Word.
Форматування текстових документів. Коректурне
виправлення. Пошук і заміна фрагментів тексту.
Встановлення обтікання об’єктів текстом.
Форматування сторінок та цілого документу».
«Створення та оформлення, редагування таблиць
у Microsoft Word».
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№
п/
п
1.

V. Взаємовідвідування занять викладачами, майстрами в/н
Хто відвідує
заняття

Ве
ресень

Жовтень

Листопад

Хто проводить заняття

Грудень

Січе
нь

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Пістун В.В.

Юзьків В.О.

Пістун В.В.

Тхір Н.П.

Пласконіс
О. М.

Рожко Г.В.

Сіра Т.І.

Пістун В.В.

Пласконіс
О. М.

Пістун В.В.

2. Тхір Н.П.

Юзьків В.О.

Пістун В.В.

Пласконіс О. М.

Кухта Н.П.

Сіра Т.І.

Рожко Г.В.

Пістун В.В.

Сіра Т.І.

Пласконіс
О. М.

Юзьків
В.О.

3. Рожко Г.В.

Тхір І. Л.

Юзьків В.О.

Пістун В.В.

Тхір Н.П.

Пласконіс
О. М.

Тхір І. Л.

Тхір Н.П.

Пласконіс
О. М.

Сіра Т.І.

Тхір І. Л.

4.

Пістун В.В.

Сіра Т.І.

Тхір І. Л.

Кухта Н.П.

Сіра Т.І.

Пістун В.В.

Пласконіс
О. М.

Тхір І.Л.

Кухта Н.П.

Тхір І. Л.

Тхір І. Л.

Юзьків В.О.

Сіра Т.І.

Тхір Н.П.

Пістун В.В.

Кухта Н.П.

Тхір І. Л

Рожко Г.В.

Пістун В.В.

Кухта Н.П.

Юзьків В.О.

Тхір Н.П.

Тхір І. Л.

Рожко Г.В.

Пласконіс
О. М.

Пістун В.В.

Юзьків В.О.

Сіра Т.І.

Пласконіс
О. М.

Пістун В.В.

Рожко Г.В.

Юзьків В.О.

Тхір І. Л.

Тхір Н.П.

Кухта Н.П.

Тхір І. Л.

Сіра Т.І.

Кухта Н.П.

Пласконіс
О. М.

Юзьків В.О.

Тхір І. Л.

Тхір Н.П.

Рожко Г.В.

Пласконіс
О. М.

Пістун В.В.

Юзьків В.О.

Пістун В.В.

Пістун В.В.

Кухта Н.П.

Юзьків В.О.

Юзьків В.О.

Рожко Г.В.

Пласконіс О. М.

Пістун В.В.

Сіра Т.І.

Кухта Н.П.

Тхір Н.П.

Тхір І. Л.

Юзьків В.О.

Пістун В.В.

5.
6.
7.
8.
9.

Тхір І. Л.

Юзьків В.О.
Пласконіс О. М.
Кухта Н.П.
Пістун В.В.
Сіра Т. І.
Яросевич Л.В.

Мета взаємовідвідування занять:
– Використання методичних вимог до організації та проведення теоретичних і
практичних занять;
– Організація самостійної роботи учнів;
– Ознайомлення з методикою застосування ТЗН та ІКТ;
– Індивідуалізація процесу навчання;
– Використання міжпредметних зв’язків;
– Вивчення передових технологій оцінювання рівня знань учнів;
– Професійне спрямування;
– Ознайомлення з активними методами навчання;
– Проблемне навчання;
– Втілення в навчальний процес нових педагогічних технологій;
– Вивчення досвіду роботи;
– Активізація розумової діяльності учнів;
– Використання практичних матеріалів
– Оцінювання результатів.
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VI. Графік проведення відкритих уроків/заходів
Прізвище
викладача
(майстра в/н)
1
Рожко Глина
Василівна

Назва предмету/
виховного заходу
2
Урок професійнотеоретичної
підготовки

Юзьків Валентина
Олександрівна

Урок виробничого
навчання

Яросевич Лілія
Володимирівна

Урок виробничого
навчання

Мета уроку/заходу

Тема

Дата
проведення

3
Ознайомити учнів з
можливостями
векторного
графічного редактора
Сформувати навички
роботи з текстом у
графічному редакторі
Ознайомити учнів з
інструментами для
побудови графічних
об’єктів
Сформувати навички
виконання основних
операцій.

4
Робота з текстом в
Corel Draw.
Створення та
обробка векторної
графіки.

5
Вересень,
2022

Створення та
обробка векторної
графіки в
CorelDraw.
Побудова
примітивів.
Робота з
об’єктами.

Листопад,
2022 р.

Ознайомити учнів з
можливостями
растрового
графічного редактора.
Сформувати навички
роботи з текстом у
графічному редакторі

Робота з
фігурним текстом
і текстовими
шарами у
графічному
редакторі Adobe
Photoshop.

Квітень,
2023

VII. Тематика засідань методичної комісії
№
п/п
1

Дата і зміст засідань

2
Перше засідання
31 серпня 2022 р.
1. Результати роботи МК в минулому семестрі і основні завдання
методичної комісії на 2022/2023 н.р.
2. Обговорення та затвердження робочих програм по предметах та з
виробничого навчання, графіків проведення лабораторно-практичних
робіт з усіх предметів, планів роботи лабораторій, кабінетів, майстерень.
3. Розгляд і затвердження плану роботи методичної комісії викладачів та
майстрів виробничого навчання комп’ютерних професій.
4. Внесення змін і доповнень до навчальних планів та програм.
Затвердження навчальних планів і робочих програм.
5. Про атестацію педагогічних працівників.

Відповідальний
за виконання
3

Відм.
про
виконання

4

Голова МК
Тхір І.Л.
Члени комісії
зав.кабінетами
Єфимець О.В.
Тхір І.Л.
Члени комісії
Тхір І.Л.
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Друге засідання
23 вересня 2022 р.
1. Професійно-теоретична та професійно-практична підготовка
учнів в умовах дистанційного навчання в системі Moodle.
2. Наповнення сервера дистанційного навчання eguru.tk.te.ua.
3. Проведення аудіо- та відеоуроків з використанням сервера
дистанційного навчання eguru.tk.te.ua, Google Meet, Zoom.
4. Розгляд питання про покращення матеріально-технічної бази
навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій комп’ютерних
професій та рекомендації щодо призначення завідуючих
кабінетами №№ 1, 2, 10.
Третє засідання
28 жовтня 2022 р.
1. Тема: «Підвищення пізнавальної активності в процесі навчальної
діяльності учнів в умовах дистанційного навчання».
Форма проведення: проблемний семінар.
 Проблемні питання викладання предметів комп’ютерного
напрямку.
 Форми і методи підвищення інтересу учнів до обраної професії.
2. Розгляд та затвердження програми виробничої практики на
підприємстві та переліку пробних кваліфікаційних робіт для груп
ОВА-20, ОПЗ-30.
3. Обговорення та затвердження тем випускних робіт для груп ІІІ курсу
2022/2023 н.р.
4. Розгляд і затвердження тем методичних розробок, над якими
працюватимуть члени методичної комісії в 2022-2023 н.р.
Четверте засідання
25 листопада 2022 р.
1.Тема: «Нові форми ефективної організації навчально-виховного
процесу в умовах змішаної форми навчання»
 Класифікація методів активного навчання, їх характеристика,
застосування (методична доповідь).
Використання методів активного навчання на уроках професійнотеоретичного циклу, зокрема «Основи комп’ютерної графіки та Webдизайну» (обмін думками).
 Використання програмного матеріалу для ознайомлення учнів з
досягненнями сучасних комп’ютерних технологій.
2. Обговорення та затвердження методичних вказівок.
3. Відвідування семінарів, конференцій з метою перейняття досвіду
інших навчальних закладів.
П’яте засідання
09 грудня 2022 р.
1. Тема: «Форми і методи пізнавальної діяльності учнів на
уроках професійно-теоретичного і професійно-практичного
циклу»
 Застосування активних методів навчання та пізнавальної
діяльності учнів в процесі теоретичного навчання (з досвіду
роботи).
1. Роль поетапної атестації як засіб стимулювання росту
професійних навиків учнів (обмін досвідом).
2. Доповідь на тему:
«Самоосвіта педагога, майстра
виробничого навчання, як засіб підвищення професійного
рівня».

Голова МК
Члени комісії
Голова МК
Члени комісії

Голова МК
Методист
Єфимець О.В.
Голова МК
Члени МК
Голова МК
Члени МК
Голова МК
Майстри в/н

Пістун В.В.

Рожко Г.В.
Тхір І.Л.
Члени комісії
Методист

Тхір Н.П.
Майстри в/н
Юзьків В.О.
Члени МК
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Шосте засідання
27 січня 2023 р.
1. Тема: «Комплексно-методичне забезпечення професії «Оператор з
обробки інформації та програмного забезпечення». Підготовка до
ліцензування та атестації професії ОПЗ.
 Планування, розробка і створення системи навчальнометодичної документації і засобів навчання.
 Навчально-методичні документи майстра виробничого навчання.
 Підготовка майстра виробничого навчання до занять. Підбір
дидактичного матеріалу при підготовці учнів за професією
«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».
2. Підведення підсумків
навчальних досягнень за І семестр
2022/2023 н.р. з предметів професійно-технічного циклу:
1. Звіт викладачів та майстрів в/н про методичну роботу, про
виконання навчальних планів та програм у І семестрі.
2. Розгляд та затвердження пропозицій щодо присвоєння педагогічних
звань викладачам, майстрам в/н, які атестуються у 2023 р.
Сьоме засідання
24 лютого 2023 р.
1. Тема: «Шляхи вдосконалення професійної підготовки учнів»
• Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в процесі
викладання предметів професійно-теоретичної і професійнопрактичної підготовки.
2. Нетрадиційні форми і методи організації навчальної діяльності учнів
(обмін досвідом).
3. Розробка дидактичних матеріалів для уроків виробничого навчання
(практична робота).
4. Про підготовку і проведення тижня комп’ютерних професій.
5. Підсумки проведення поетапної атестації у групах ІІ та ІІІ курсу.
6. Розгляд та затвердження методичних розробок.
Восьме засідання
24 березня 2023 р.
1. Тема: «Комплексно-методичне забезпечення професії «Оператор
комп’ютерної верстки»
 Планування, розробка і створення системи навчальнометодичної документації і засобів навчання.
 Навчально-методичні документи майстра виробничого
навчання.
 Підготовка майстра виробничого навчання до занять. Підбір
дидактичного матеріалу при підготовці учнів за професією
«Оператор комп’ютерної верстки»
2. Розгляд та затвердження програми виробничої практики та переліку
пробних кваліфікаційних робіт для учнів груп ОВА-20, ОПЗ-30.

Методист
Єфимець О.В.
Кухта Н.П.
Пістун В. В.
Члени МК

Тхір Н.П.
Пласконіс О.М.
Сіра Т.І.
Методист
Члени метод
комісії

Методист
Єфимець О.В.
Пласконіс О.М.
Голова комісії
Члени комісії
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Дев’яте засідання
28 квітня 2023 р.
1. Тема: «Удосконалення форм організації навчання в умовах
інтеграції та змішаної форми навчання».
 Про роль інтегрованого підходу у системі підготовки
кваліфікованого робітника (доповідь).
 Методика складання індивідуального дидактичного матеріалу
(практичне заняття).
 Огляд і рецензія методичних розробок дидактичного і
роздаткового матеріалів.
2 Інформація про хід виконання випускних робіт і допуск до захисту.
3. Розгляд та затвердження програми проведення тижня професій.
Десяте засідання
26 травня 2023 р.
1. Аналіз проходження атестації викладачами і майстрами виробничого
навчання.
2. Ознайомлення з попередньою тарифікацією викладачів на новий
навчальний рік.
3. Про стан матеріально-технічного забезпечення комп’ютерних
професій
4. Підведення підсумків виконання учнями ІІІ курсу підсумкових робіт
та допуск до захисту учнів груп ОПЗ-30.
Одинадцяте засідання
24 червня 2022 р.
1. Аналіз роботи методичної комісії за навчальний рік. Звіт голови
комісії.
2. Звіти майстрів в/н та викладачів про навчально-методичну роботу в ІІ
семестрі 2022/2023 н. р.
3. Звіт зав. кабінетами і майстрами в/н про проведену роботу по
зміцненню навчально-методичної бази.

Тхір І.Л.
Пласконіс О.М.
Члени МК
Голова МК
Члени комісії
Кухта Н.П.
Юзьків В.О.
Зав.відділенням
Кутко О.М.
Голова МК
Тхір І.Л.
Члени МК
Зав.кабінетами
Голова МК
Члени МК

Тхір І.Л.
Члени МК
Викладачі
Майстри в/н
Зав.кабінетами

VIІІ. Заходи по вивченню і підвищенню рівня знань,
умінь і навичок учнів

 Організація роботи по підвищенню якості знань учнів. Проведення
консультацій.
 Організація взаємовідвідування членами методичної комісії уроків
теоретичного і виробничого навчання з метою вивчення рівня знань,
вмінь і навиків учнів.
 Організація самостійної роботи учнів.
 Аналіз рівня знань, умінь і навичок учнів, труднощі в опануванні
програмним матеріалом і на цій основі розробка шляхів підвищення
ефективності навчального процесу.
 Проведення контрольних робіт за єдиними завданнями (зрізи знань).
 Використання активних форм усної перевірки знань.
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Розробка і складання завдань різної складності для індивідуальної роботи з
учнями.

IX. Заходи з підвищення фахової майстерності
інженерно-педагогічних працівників

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного
досвіду:
 кожному члену методичної комісії, що має власні педагогічні
надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчальновиховної роботи, виступити з обміном досвіду на засіданні комісії;
 продовжувати
співпрацю
з
тернопільським
державним
педагогічним університетом, зокрема, в розробці особистіснозорієнтованого навчання;
2. Приймати активну участь в роботі семінарів-практикумів, науковопрактичних конференціях коледжу.
3. Бути активними учасниками засідань обласних методичних об’єднань.
4. Працювати над виробленням особистого творчого стилю викладача,
майстра в/н, створювати свою систему роботи.
5. Проходити навчання на он-лайн курсах, зокрема з інклюзивного
навчання.
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