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План роботи методичної комісії суспільно-економічного напряму та 

туристичної діяльності 

 

 

Вступ 

 

Основні напрямки діяльності методичної комісії суспільно-економічного 

напряму та туристичної діяльності: 

 роботу МК спрямувати на реалізацію головної методичної теми: 

«Формування предметних компетенцій в умовах дистанційного та 

змішаного навчання»; 

 на формування предметних компетенцій в умовах дистанційного та 

змішаного навчання при викладанні суспільно-економічних  дисциплін та  

туристичного напрямку; 

 на формування у здобувачів освіти стійких патріотичних переконань та 

розуміння політичних процесів, що відбуваються в Україні; 

 на вдосконалення комплексного методичного забезпечення кабінетів; 

 на вивчення передового досвіду та надбань світової педагогіки; 

 на вдосконалення педагогічної майстерності молодих педагогів; 

 на активізацію творчого потенціалу викладачів і майстрів в/н – членів 

МК. 

 

Дата 

засідання 

МК 

Зміст та назва методичних заходів 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

01.09.2021 Засідання МК   

 

1. Затвердження списку членів МК.  Голова МК 

2. Затвердження плану роботи МК 

на 2021-2022 навчальний рік. 
 Голова МК 

3. Узгодження та затвердження 

робочих навчальних програм та 

поурочно-тематичних планів, 

переліків навчально-виробничих 

робіт на 2021-2022 н.р. 

 Члени МК 

4. Розгляд Інструкції з ведення 

журналу обліку теоретичного та 

виробничого навчання (Наказ № 59 

від 26.01.2011 Міносвіти) та 

 

Заступник 

директора з 

НМР 

Кузьменко Н.М. 



затвердження планів роботи 

кабінетів. Оновлення паспортів 

кабінетів. 

Завідуючі 

кабінетами 

 

5. Внесення змін до робочих 

навчальних планів на 2021-2022 

н.р. 

До 

06.09.2021 
Члени МК 

6. Ознайомлення з основними 

напрямками роботи методичної 

комісії та заходами на 2021-2021 

н.р. 

 Голова МК 

7. Підготовка Умов конкурсу до 

проведення тижня туризму. 
До 

26.09.2021 

Єресько Е.Д., 

Бойко Я.В., 

Лук’янець І.В. 

8. Визначення напрямків роботи 

школи молодого педагога. 

Вересень 

2021 

Члени МК 

 

9. Розробка графіка взаємо-

відвідування уроків, графіка 

проведення відкритих уроків. 

Визначення тем методичних 

розробок, доповідей та тем 

відкритих уроків. 

 
Члени МК 

 

11. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. Тема: 

«Нові підходи забезпечення якісної 

освіти шляхом виховного впливу 

щодо освітніх потреб та розвитку 

творчого потенціалу обдарованої 

учнівської молоді закладів 

П(ПТ)О. 

28.09.2021 Єресько Е.Д. 

12. Проведення тижня туризму.  
27.09. – 

01.10.2021 

Єресько Е.Д., 

Бойко Я.В., 

Лук’янець І.В. 

21.10.2021 Засідання МК   

 

1. Обговорення роботи щодо 

систематизації та удосконалення 

КМЗ предметів та професій згідно 

вимог наказу МОН України від 

13.10.2010 р. №947 «Про 

затвердження типової базисної 

структури навчальних планів для 

підготовки кваліфікованих 

робітників  у ПТНЗ». 

 

Методист 

Самойленко 

С.М., голова 

МК, члени МК 

 

 

2. Звіт голови МК про роботу МК 

за 2020-2021 н.р. та ознайомлення з 

планами діяльності МК на 2021-

18.10.2021 
Рибак В.І 

 



2022 н.р. на засіданні педагогічної 

ради. 

3. Участь у міській методичній 

секції директорів закладів П(ПТ)О. 

Тема: «Упровадження інклюзивної 

моделі навчання здобувачів освіти 

в умовах закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

виклики, результати та 

перспективи». 

20.10.2021 Авраменко О.О. 

4. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи. 

Тема: «Сучасні технології 

управлінської діяльності з 

використанням інформаційно-

комунікаційних технологій». 

21.10.2021 Маленко О.В. 

5. Обговорення підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 

2021/2022 навчальному році. 

Згідно з 

графіком 
Голова МК 

6. Обговорення використання в 

роботі положень про навчальні 

кабінети (наказ МОН України від 

20.07.2004 № 601). 

 

Методист 

Самойленко 

С.М. 

7. Визначення педагогічних 

працівників, які братимуть участь 

у педагогічних читаннях; у 

проведенні круглих столів та 

дискусій. 

Згідно з 

планом 

проведення 

Члени МК 

 

8. Обговорення педагогічної 

діяльності педагогів, які 

підлягають черговій та 

позачерговій атестації. 

Згідно 

графіку 
Голова МК 

9. Участь у засіданні атестаційної 

комісії. 

Згідно 

графіку 
Голова МК 

10. Виступ на засіданні 

педагогічної ради. Тема: 

«Психолого-педагогічні умови 

успішної адаптації першокурсників 

до навчання у професійно-

технічних навчальних закладах». 

Згідно 

графіку 
Грей Н.В. 

11. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

12. Проведення декади молодого Згідно Голова, члени 



педагога. графіку. МК 

18.11.2021 Засідання МК   

 

1. Обговорення проведення 

виховної години на тему: «Світ 

врятує доброта». 

03.11.2021 Рибак В.І. 

2. Участь у міській методичній 

секції практичних психологів. 

Тема: «Зворотній зв'язок між 

учасниками освітнього процесу в 

період трансформації суспільства 

шляхом гуманістичного супроводу 

та екофасилітації». 

18.11.2021 Хоменко В.Д. 

3. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. Тема: 

«організаційно-методичне 

забезпечення освітнього процесу 

закладу П(ПТ)О з метою 

забезпечення умов досягнення 

цілей сталого розвитку в 

навчально-виховній роботі закладу 

П(ПТ)О». 

25.11.2022 Єресько Е.Д. 

4. Тиждень економіки. «Економіка 

повинна бути економікою». 

18.11 – 

22.11.2021 

Викладач 

Маленко О.В. 

5. Надання методичної допомоги 

майстрам виробничого навчання у 

проведенні перевірних робіт за І 

семестр. 

ІІІ декада 

листопада 

2021 

Голова МК 

6. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

17.12.2021 Засідання МК   

 

1. Участь у міській методичній 

секції директорів закладів П(ПТ)О. 

Тема: “Актуальні тренди в 

освітньому процесі: досвід та 

перспективи їх використання». 

22.12.2021 Авраменко О.О. 

2. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи. 

Тема: «Особливості організації 

освітнього процесу для 

забезпечення навчання осіб з 

особливими потребами у закладі 

П(ПТ)О». 

23.12.2021 Маленко О.В. 

3. Участь у педагогічних читаннях:   

3.1. «Мотивація у дистанційному Згідно Грей Н.В. 



навчанні». графіку 

3.2. Форми, методи та засоби 

організації дистанційного навчання 

з теоретичної підготовки професії 

«Агент з організації туризму, 

адміністратор». 

Згідно 

графіку 
 

4. Підготовка звітів про роботу за 

перший семестр 2021-2022 н.р. 

До 

29.12.2021 

Члени МК 

 

5. Доповідь на тему: «Орієнтація 

на індивідуальні програми 

розвитку особистості здобувачів 

освіти». 

 Єресько Е.Д. 

6. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

20.01.2022 Засідання МК   

 

1. Підведення підсумків роботи  

МК за І-й семестр і ознайомлення з 

планом методроботи  на ІІ-й 

семестр 2020-2021 н.р. 

 Члени МК 

2. Розгляд і затвердження завдань 

на перездачу заборгованостей за І 

семестр 2021 – 2022 н.р. 

 Члени МК 

3. Аналіз підготовлених матеріалів 

для проведення атестації 

педпрацівників. Сформування 

папок атестаційних матеріалів 

згідно єдиних вимог. 

До лютого 

2022 

Методист 

Самойленко 

С.М., голова 

МК 

4. Участь у міській методичній 

секції практичних психологів. 

Тема: «Зв'язок академічної 

прокрастинації з організацією 

навчальної діяльності здобувачів 

освіти». 

03.02.2022 Хоменко В.Д. 

5. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. Тема: 

«Психолого-педагогічні аспекти 

забезпечення гармонійного 

психоемоційного стану учасників 

освітнього процесу». 

15.02.2022 Єресько Е.Д. 

6. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

17.02.2022 Засідання МК   

 

1. Професійний модуль Касирів 

торговельного залу, агентів з 

постачання. Історичні етапи 

ІІ декада 

лютого 

2022 

Голова МК 

Рибак В.І. 



розвитку професії «Агент з 

постачання». 

2. Засідання атестаційної 

комісії центру 

Згідно 

графіку 
Голова МК 

3. Проведення круглого столу 

на тему: «Моделі змішаного 

навчання». 

 Рибак В.І. 

4. Доповідь на тему: «Як світ 

рятує туристичну галузь в умовах 

карантину». 

 Лук’янець І.В. 

5. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

17.03.2022 Засідання МК   

 

1. Проведення дискусії на тему: 

«Вплив інноваційних технологій на 

особистість здобувача освіти». 

 Рибак В.І. 

2. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи. 

Тема: «Роль інтерактивних методів 

навчання для формування 

ключових професійних 

компетентностей у здобувачів 

освіти». 

17.03.2022 Маленко О.В. 

3. Участь у засіданні атестаційної 

комісії «МЦЮМ м. Києва». 

Згідно 

графіку 
Голова МК 

4. Участь у міській методичній 

секції директорів закладів П(ПТ)О. 

Тема: «Сучасний освітній простір 

та інноваційне освітнє середовище 

в закладі освіти – вимога 

сьогодення». 

20.04.2022 Авраменко О.О. 

5. Доповідь на тему: 

«Впровадження сучасних 

виробничих  та освітніх технологій 

при підготовці кваліфікованих 

робітників в туристичній 

діяльності». 

 Бойко Я.В. 

6. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

21.04.2022 Засідання МК   

 

1. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

процесу». 

28.04.2022 Єресько Е.Д. 

2. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 



3. Доповідь на тему: «Розробка 

та впровадження стандартів 

професійної (професійно-

технічної) освіти за 

компетентісним підходом». 

 Маленко О.В. 

4. Доповідь на тему: 

«Рекомендації щодо взаємодії 

педпрацівників з потерпілими 

здобувачами освіти від 

домашнього насильства». 

 Хоменко В.Я. 

5. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

19.05.2022 Засідання МК   

 

1. Робота з інструктивно-

методичними матеріалами та 

систематизація комплексно-

методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

 Голова МК 

2. Надання допомоги здобувачам 

освіти у підготовці до поетапної 

атестації та державної 

кваліфікаційної атестації. 

 Члени МК 

3. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи. 

Тема: «Роль інноваційних та 

дистанційних форм організації 

освітнього процесу для 

удосконалення творчої співпраці 

педагогів та здобувачів освіти». 

02.06.2022 Маленко О.В. 

4. Участь у міській методичній 

секції практичних психологів. 

Тема: «Командоутворення як 

важливий напрям управління 

закладом П(ПТ)О». 

07.06.2022 Хоменко В.Д. 

5. Участь у міській методичній 

секції директорів закладів П(ПТ)О. 

Тема: «Інституційний аудит та 

удосконалення внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти 

в закладах П(ПТ)О. 

08.06.2022 Авраменко О.О. 

6. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

16.06.2022 Засідання МК   

 
1. Розгляд, затвердження тестових 

завдань державної кваліфікаційної 
 Рибак В.І. 



атестації з професії: «Агент з 

постачання» 

2. Підведення підсумків роботи 

методичної комісії за 2021-2022 

н.р. 

 Члени МК 

3. Надання звітів педагогічними 

працівниками по виконанню 

річних планів роботи.  

 Члени МК 

4. Участь у міській методичній 

секції заступників директорів з 

навчально-виховної роботи. Тема: 

«Теоретико-методичні підходи 

щодо профілактики негативних 

проявів у середовищі здобувачів 

освіти». 

26.04.2022 Єресько Е.Д. 

5. Доповідь на тему: «Розвиток 

духовної сфери особистості». 
 Єресько Е.Д. 

6. Обговорення проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Протягом 

місяця 
Члени МК 

 


