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ЗВІТ 

про роботу методичної комісії 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», 

«Оператор комп’ютерної верстки» 

 за 2021-2022 н. р. 

1. Науково-методична проблема над якою працює методична комісія: 

«Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій навчання в 

навчально-виробничому та виховному процесах для становлення компетентної 

особистості учня». 

2. Кількість проведених засідань методичної комісії: 10 засідань (з них 6 

дистанційно – 13.12.21 р., 28.01.22 р., 25.02.22 р., 25.03.22 р., 29.05.21 р., 27.05.22). 

3. Питання обговорені на засіданнях методичної комісії:  

• Про проходження виробничої практики на підприємстві навчальних груп 2-3 

курсу в умовах дистанційного навчання. 

• Про підготовку до  виконання пробних кваліфікаційних та письмових 

екзаменаційних робіт учнями груп ОВА-21, ОПЗ-30, ОВА-31. 

• Результати роботи МК в минулому навчальному році і основні завдання 

методичної комісії на 2021/2022 н. р.  

• Про наповнення сайту методичної комісії mkkp.tk.te.ua. Методи активного 

навчання  на уроках «Інформаційні системи автоматизації документообігу». 

• Нові форми активізації пізнавальної діяльності учнів, з використанням засобів 

ІКТ та навчання в режимі on-line з використанням сервера eguru.tk.te.ua на 

платформі Moodle, Zoom, Google ClassRoom, GoogleMeet, Discord.  

• Розробка нових форм навчання, контролю якості та успішності знань з 

використанням тестових завдань, тестових програм та ін. 

• Розробка навчально-пізнавальних сайтів для забезпечення проведення уроків 

професійно-теоретичної підготовки, лабораторно-практичних робіт, уроків 

виробничого навчання. 

• Застосування активних методів навчання та пізнавальної діяльності учнів в 

процесі теоретичного та виробничого навчання, зокрема використання 

системи навчання та дистанційного тестування Moodle. 

• Самоосвіта. Проходження оnline курсів з метою підвищення кваліфікації. 

Підготовка та проведення занять в умовах дистанційного навчання. Проблеми 

та шляхи їх вирішення. Створення інструкційних карток, тестових завдань, 

розміщення навчального матеріалу на сервері дистанційного навчання. 

Використання web-можливостей Internet в навчальному процесі.  

• Підготовка майстра виробничого навчання до занять. Підбір дидактичного 

матеріалу при підготовці учнів за професією «Оператор комп’ютернорї 

верстки».  

• Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в процесі викладання 

предметів професійно-теоретичної і професійно-практичної підготовки. 

• Роль поетапної атестації як засіб стимулювання росту професійних навиків 

учнів. 

• Аналіз роботи методичної комісії за навчальний рік (зокрема в умовах 

дистанційного навчання), плани на наступний рік. 
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4. Кількість відкритих уроків (заходів) – 2, зокрема: «Використання сервера SQL 

для роботи з базами даних» - майстер в/н Кухта Н.П., «Вступне заняття. Охорона 

праці і пожежна безпека в навчальних майстернях» - майстер в/н Пласконіс О.М. 

5. Участь в олімпіадах з навчальних дисциплін – немає. 

6. Участь у конкурсах професійної майстерності для учнів – немає. 

7. Проведення тематичних тижнів, декад професій – немає. 

8. Участь у конкурсах на краще комплексно-методичне забезпечення (кабінетів, 

майстерень, лабораторій, методичних розробок) – не брали участі. 

9. Кількість проведених зрізів знань – не було. 

10. Участь в засіданнях обласних методоб’єднань (в тому числі на базі відділення 

професійної підготовки) – не було. 

11. Інформаційно-видавнича діяльність –   

11.1. Тхір І. Л. – поновлення та наповнення навчально-пізнавального сайту 

mkkp.tk.te.ua, edu.tk.te.ua, методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з 

предметів «Комп’ютерні інформаційні системи», «Технології обробки інформації», 

«Основи комп’ютерної графіки», «Комп’ютерні мережі», «Основи САПР», 

методичні рекомендації до виконання «Письмових екзаменаційних робіт». 

11.2. Тхір Н. П. – опорний конспект лекцій з предметів «Комп’ютерні  мережі», 

«Інформаційні технології документообігу» для професії «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» та «Основи технології поліграфічного 

виробництва» для професії «Оператор комп’ютерної верстки». 

11.3. Рожко Г. В. – розробка опорного конспекту до предмету «Периферійні 

пристрої» та опорних конспектів до тем: «Створення анімації в Adobe 

AnimationCC2021», «Робота з 3D графікою в Adobe PhotoshopCC2021», «Векторний 

графічний редактор Adobe IllustratorCC2021», наповнення сайту edu.tk.te.ua з 

предмету «Засоби комп’ютерних інформаційних систем», поновлення сайту 

mkkp.tk.te.ua,  розробка методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт з 

предмету «Основи САПР», «Технології обробки інформації», «Периферійні пристрої». 

11.4. Юзьків В. О. – методична розробка уроку виробничого навчання до теми: 

«Спільна робота з документами з використанням GoogleDisk». Розробка опорних 

конспектів та інструкційних карток для забезпечення проведення виробничого 

навчання для учнів ІІІ курсу за професією «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» та учнів І курсу за професією «Оператор комп’ютерної 

верстки», розміщення їх на сервері дистанційного навчання eguru.tk.te.ua. 
11.5. Пістун В. В. – методична розробка до теми: «Web-дизайн, робота з HTML та 

CSS»; розробка сайту з виробничого навчання (Web-дизайн, HTML, CSS); гурткова 
робота з учнями групи ОПЗ-30 на тему: «3D технології». Підготував і провів 
змагання у програмі UPShift Ukraine (учні Карпець Сергій Дейнека Вадим, Максимюк 
Олександр, Чудик Степан, Нікітішин Віталій). Команда ввійшла в п’ятірку кращих по 
Україні і отримали фінансування та коштовні подарунки для навчального закладу. 
11.6. Пласконіс О.М. – методична розробка на тему «Верстка у видавничій програмі 
Adobe InDesign», розробка навчально-методичного забезпечення для проведення уроків 
в/н за професією «Оператор комп’ютерної верстки» для учнів II курсу. Поновлення 
методичних рекомендацій до вивчення учнями теми: «Основи роботи у растровому 
графічному редакторі Adobe Photoshop», розробка дизайн-макету стенду «Основи 
роботи у векторному графічному редакторі Adobe Illustrator». Підготувала та 
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виступила з доповіддю-презентацією «Формування навчальної мотивації при 
проведенні уроків виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерної 
верстки» (з досвіду роботи) на вебінарі обласної методичної секції педагогічних 
працівників комп'ютерних технологій. 

11.7. Кухта Н.П. – методична розробка-презентація: «Розробка прикладу 
інформаційної керуючої системи складу з використанням SQL-запитів»; розробка 

інструкційних карток для проведення виробничого навчання до теми: «Робота САПР 
Компас3D». Підготовка матеріалів для атестації професії «Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення». 

11.8. Сіра Т.І. – методична розробка на тему: «Створення веб-сайтів з допомогою 

онлайн конструкторів». Розробка уроків виробничого навчання до теми: «Робота в 

MS Excel», друк щоденників виробничої практики, флаєрів для учнів професії ОПЗ. 

12.  Публікації в засобах масової інформації – всі члени методичної комісії 

розміщували свої навчальні матеріали (опорні конспекти, лабораторно-практичні 

роботи, інструкційні картки, відео уроки) на сервері дистанційного навчання 

eguru.tk.te.ua. Викладачі Тхір І.Л., Тхір Н.П., Рожко Г.В.- на сайті edu.tk.te.ua, 

mkkp.tk.te.ua. Майстер в/н Пістун В.В. – на своєму розробленому сайті з виробничого 

навчання. 

13. Кількість педагогічних працівників, які пройшли стажування та підвищення 

кваліфікації – 8 чол.: 

13.1. Тхір І.Л. викладач предметів професійно-теоретичного циклу вищої 

категорії, викладач-методист, підвищив кваліфікацію за напрямками: 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «”Про дистанційний та змішаний 

формати навчання” для педагогів та керівників закладів ПТО» обсягом 30 годин (1 

ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – Студія онлайн-

освіти EdEra);  

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Основи веб-розробки (HTML, 

CSS, JavaScript)» обсягом 30 годин (1 ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт 

підвищення кваліфікації – Студія онлайн-освіти EdEra); 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» обсягом 15 годин (0,5 ЄКТС) 

(форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – платформа масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus); 

- курс «Інтерактивне навчання» обсягом 6 годин (0,2 ЄКТС) (форма – онлайн-

навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – Національна онлайн-платформа для 

розвитку цифрової грамотності “Дія. Цифрова освіта”); 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Цифрові навчики для вчителів» 

обсягом 3 годин (0,1 ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення 

кваліфікації – Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності 

“Дія. Цифрова освіта”); 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Критичне мислення для освітян» 

обсягом 30 годин (1 ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення 

кваліфікації – платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus); 

13.2.  Тхір Н.П., викладач предметів професійно-теоретичного циклу другої 

категорії,  підвищила кваліфікацію за напрямками: 
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- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «”Про дистанційний та змішаний 

формати навчання” для педагогів та керівників закладів ПТО» обсягом 30 годин (1 

ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – Студія онлайн-

освіти EdEra);  

13.3. Рожко Г.В., викладач предметів професійно-теоретичного циклу другої 

категорії,  підвищила кваліфікацію за напрямками: 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «”Про дистанційний та змішаний 

формати навчання” для педагогів та керівників закладів ПТО» обсягом 30 годин (1 

ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – Студія онлайн-

освіти EdEra);  

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Основи веб-розробки (HTML, 

CSS, JavaScript)» обсягом 30 годин (1 ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт 

підвищення кваліфікації – Студія онлайн-освіти EdEra); 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» обсягом 15 годин (0,5 ЄКТС) 

(форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – платформа масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus,); 

- курс «Інтерактивне навчання» обсягом 6 годин (0,2 ЄКТС) (форма – онлайн-

навчання, суб’єкт підвищення кваліфікації – Національна онлайн-платформа для 

розвитку цифрової грамотності “Дія. Цифрова освіта”); 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Цифрові навчики для вчителів» 

обсягом 3 годин (0,1 ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення 

кваліфікації – Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності 

“Дія. Цифрова освіта”); 

- за програмою підвищення кваліфікації (курс) «Критичне мислення для освітян» 

обсягом 30 годин (1 ЄКТС) (форма – онлайн-навчання, суб’єкт підвищення 

кваліфікації – платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus). 

13.4. Пістун В.В., майстер виробничого навчання, підвищив кваліфікацію за 

напрямком: 

- присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації у Міжрегіональному центрі 

професійно-педагогічної майстерності ДНЗ «КПК ПВФП» за професією «Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення» І категорії  обсягом 353 години 

(форма – онлайн-навчання). 

13.5. Юзьків В.О., майстер виробничого навчання І категорії, підвищила 

кваліфікацію за напрямком: 

- присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації у Міжрегіональному центрі 

професійно-педагогічної майстерності ДНЗ «КПК ПВФП» за професією «Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення» І категорії  обсягом 353 години 

(форма – онлайн-навчання). Онлайн курс EdEra: «Про дистанційний та змішаний 

формати навчання» 30 годин,  онлайн курс Prometheus «Критичне мислення для 

освітян» 30 годин, онлайн курси підвищення кваліфікації у ТНПУ ім. І. Гнатюка на 

тему: «Сучасні ІКТ в освіті (цифрова компететність)» 30 годин.  

13.6. Кухта Н.П., майстер виробничого навчання, підвищила кваліфікацію за 

напрямком: 

- присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації у Міжрегіональному 

центрі професійно-педагогічної майстерності ДНЗ «КПК ПВФП» за професією 
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«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» І категорії  обсягом 

353 години (форма – онлайн-навчання). Державний навчальний заклад 

«Ставропігійське вище професійне училище м. Львова», здобула професію «Оператор 

комп’ютерної верстки ІІІ категорія». 

13.7. Сіра Т.І., майстер виробничого навчання, підвищила кваліфікацію за 

напрямком: 

- присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації у Міжрегіональному центрі

професійно-педагогічної майстерності ДНЗ «КПК ПВФП» за професією «Оператор з

обробки інформації та програмного забезпечення» І категорії  обсягом 353 години

(форма – онлайн-навчання).

13.8. Пласконіс О.М., майстер виробничого навчання 1 категорії, завершила 

навчання за програмою підвищення кваліфікації з теми «Школа для всіх». Форма 

навчання – дистанційна. Обсяг - 30 годин (1 кредит ЄКТС).  Навчання у 

Тернопільському комунальному методичному центрі науково-освітніх інновацій та 

моніторингу: «Методика створення та використання інтерактивних відеоуроків» (7 

год.); «Квест-технологія в навчанні. Методика створення  та проведення веб-квестів» 

(6 год.); «Комп’ютерна графіка в роботі вчителя» (8 год.). Онлайн-курс «Про 

дистанційні та змішані формати навчання для педагогів та керівників шкіл  на студії 

онлайн освіти «Educational Era» (30 год.). 

14. Кількість педагогічних працівників, які потребують підвищення кваліфікації – 1

чол. (Юзьків В.О.). 
15. Профорієнтаційні заходи – Золотопотіцька ЗОШ І-ІІІ ст., Чортківський р-н

(Юзьків В.О.); Лозівська ЗОШ І-ІІ ст., Тернопільський р-н (Пістун В.В.); 

Почапинецька ЗОШ І-ІІ ст., Тернопільський р-н (Пласконіс О. М.).   

Голова МК Ігор ТХІР 
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