Затверджую:
Директор КуликівськогоПАЛ
____________Дудко О.К.

План роботи
методичної комісії викладачів
професійно-теоретичної підготовки на 2017-2018н.р.
Методична проблема: Методи підвищення рівня педагогічної
майстерності викладачів
№п
/п
1.

Зміст роботи
Обговорення змін у навчальних програмах та
внесення відповідних змін у навчальноплануючу документацію.

Дата
виконання
Вересень

Відповідальний
Заст. з НВР
Івашко Н.О.

2.

Розгляд планів роботи кабінетів та лабораторій
на навчальний рік.

Голова МК

3.

Обговорення та затвердження планів
самоосвіти.

Голова МК

4.

Ознайомлення з графіком проведення обласних
семінарів.

Методист
Гарбуз Л.І.

1.

З досвіду роботи. Традиційні та інноваційні
форми і методи роботи викладача професійнотеоретичної підготовки (доповідь).

2.

Ознайомлення з новинками навчальної
літератури.

Бібліотекар
Гломозда Н.В.

3.

Обговорення планів проведення предметних
тижнів, конкурсів професійної майстерності,
місячника з охорони праці.

Голова МК
Викладачі

1.

Обговорення показового уроку з методичною
метою «Використання сучасних навчальних
середовищ як засобу розвитку творчих
компетенцій учнів».

2.

Проведення тижня робітничої професії
«Слюсар з ремонту автомобілів».

Жовтень

Листопад

Гарбуз В.Л.

Милько А.В.

Викладачі

3.

З досвіду роботи. «Удосконалення професійної
майстерності педагогічних працівників –
передумова формування творчої особистості
учня».(круглий стіл)

1.

Вивчення та обговорення нормативних
документів з охорони праці.

2.

Обговорення показового уроку з методичною
метою «Використання інноваційних технологій
на уроках креслення як умова ефективної
роботи з підготовки кваліфікованих
робітників».

Пінчук І.А.

3.

Підсумки роботи викладачів професійнотеоретичної підготовки за І семестр (аналіз
навчальних досягнень учнів за І семестр).

Голова МК

4.

З досвіду роботи. «Організація самостійної
роботи учнів на уроці з охорони праці».

Єрко А.П.

1.

Про стан викладання професійно-теоретичної
підготовки та аналіз взаємовідвідування уроків
викладачами.

2.

Викладачі

Грудень

Січень

Фахівець з
охорони праці

Голова МК
Методист
Гарбуз Л.І.

Вивчення і використання в навчальному
процесі нових педагогічних технологій,
передового досвіду.

Викладачі
професійнотеоретичної
підготовки
Гарбуз В.Л.

3.

Участь в педагогічних читаннях.

1.

Обговорення показового урока з професійнотеоретичної підготовки із застосуванням
мультимедійних засобів.

2.

Доповідь : «Методика викладання креслення з
використанням конструктивно-технологічного
підходу на основі комп'ютерних технологій».

Пінчук І.А.

3.

Круглий стіл. «Якісне професійне навчання як
вирішальний фактор у підготовці
конкурентноздатного робітника».

Викладачі
професійнотеоретичної
підготовки

Лютий

1.

Обговорення змін законодавчих актів та
нормативних документів,що стосуються
підготовки робітників транспорту та аграрного
сектору

2.

Семінар «Стандартні та інноваційні підходи до
проведення контролю на різних етапах уроку».

1.

Організація, проведення та обговорення
предметного тижня з охорони праці.

2.

Перегляд та обговорення презентації уроку з
предмета «Сільськогосподарські машини».
(методична розробка)
Обговорення методичної розробки уроку з
предмета «Правила дорожнього руху».
Методична мета: «Посилання педагога на
конкретні нестандартні виробничі ситуації з
метою з'ясування, які знання та вміння
необхідні для їх вирішення».

3.

1.

З досвіду роботи. «Одержання нових знань і
умінь учнями шляхом роботи в малих групах».

2.

Про роботу викладачів професійно-теоретичної
підготовки над удосконаленням комплексного
методичного забезпечення викладання
предметів.(звіти викладачів)
Аналіз реалізації міжпредметних зв'язків на
уроках професійно-теоретичної підготовки.

3.

1.

Підсумки роботи методичної комісії за 20172018 н.р.

2.

Планування роботи МК на 2018-2019 н.р.

Березень
Голова МК
Викладачі
професійнотеоретичної
підготовки

Квітень

Єрко А.П.
Милько А.В.
Пінчук І.А.

Травень

Милько А.В.
Голова МК,
викладачі
Голова МК
Методист

Червень

Голова МК
Голова МК

