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МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ В/Н

“ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОГО
ЦИКЛУ” 



МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:
- формування компетентного учня в процесі 

викладення спецдисциплін і організації  та 
проведенні виробничого навчання для 
розвитку творчих,  професійних здібностей 
учнів.  



ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:
- організувати роботу по впровадженню та 
використанню на уроках професійно-
теоретичної та професійно-практичної 
підготовки сучасних технологій  направлених 
на стимулювання самостійної пізнавальної 
діяльності учнів.



ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
 Вдосконалення педагогічної 

майстерності через систему 
методичних заходів, роботу по планам 
самоосвіти.

 Підвищення ефективності уроків 
виробничого навчання та спецдисциплін 
за допомогою сучасних технологій.

 Використання виробничого навчання 
та спецдисциплін, як важливі засоби 
виховання учнів, розвитку 
самосвідомості, прояв 
інтелектуальності, та ідейно –
моральних якостей учнів.



КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  СКЛАД 
МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ:



ПРОФЕСІЇ, ЯКІ ОБІЙМАЄ 
МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ:  

Електрогазозварник;
електрозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах 

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 

електроустаткування

Слюсар-ремонтник; 
слюсар з ремонту автомобілів

Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 

устаткування автомобільних засобів



ОКХ. ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ 
ВИМОГИ:

КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК ПОВИНЕН:
 планувати свою роботу;
 раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 
 отримувати інформацію про характер роботи;
 вміти працювати з технічною документацією та складати її;
 дотримуватися норм технологічного процесу;
 не допускати браку в роботі;
 знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів 
безпечного ведення робіт; 

 знати інформаційні технології;
 володіти діловою етикою.



ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНІ 
НАВИКИ ТИ РИСИ:

ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ,

ОРГАНІЗАЦІЙНІСТЬ,

ІНФОРМАЦІЙНІСТЬ,

АКУРАТНІСТЬ,

КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ.



ФОРМИ ТА ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Традиційні, 
нетрадиційні 

уроки в/н, 
т/н

Конкурси 
професійної 
майстерності

Навчально-
виробничі, 
навчально-

виховні  
екскурсії

Професійні 
тижні, 

олімпіади

Позаурочні 
навчально-

виховні 
заходи

Використання 
ІКТ на уроках 

та в 
позаурочній 
діяльності

Залучення 
учнів до 

мережевого 
спілкування

Використання 
сучасних 

педагогічних 
методів, форм, 

прийомів



МЕРЕЖЕВЕ СПІЛКУВАННЯ

www.zppl.com.ua

zgurametod.blogspot.com

@- електронне листування

Соціальні мережі



ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСИ

Microsoft Office – Excel, 
Power Point, Word

Google- сервіси

LearningApps

Master-test



УРОКИ ТЕОРЕТИЧНОГО, 
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ Кооперативні 

форми роботи

Когнітивна 
діяльність

Використання 
ІКТ

Ділове 
спілкування



ПРОФЕСІЙНИЙ ТИЖДЕНЬ 
(ЗМАГАННЯ, ОЛІМПІАДИ)

Пошукова 
робота

Раціональне 
використання 

свого часу

Обробка 
інформації



КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ Організація 

робочого місця

Акуратність 

Дисциплінованість 

Використання 
Інтернет -
сервісів



КОНКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ 
МАЙСТЕРНОСТІ

Дотримання 
технологічного 

процесу

Розвиток 
компетентностей

Відповідальність 



ВИСТАВКИ, ЕКСКУРСІЇ

Розвиток 
комунікабельності 



ЗМАГАННЯ



Дякую 
за увагу!!!
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