
 
Методичні комісії

В ліцеї працює 6 методичних комісій:
} викладачів суспільно-гуманітарного напрямку;
} викладачів природничо-математичного напрямку;
} педагогічних працівників будівельних професій;
} педагогічних працівників сільськогосподарського
виробництва;

} педагогічних працівників електротехнічних
дисциплін;

} класних керівників, вихователя гуртожитку та
практичного психолога, бібліотекаря, викладачів
фізичної культури та захисту Вітчизни.

 
 

Діяльність методичних комісій
спрямована на розв’язання таких

завдань:
• забезпечення засвоєння й використання
раціональних методів і прийомів навчання та
виховання ліцеїстів;
• постійне підвищення рівня загально дидактичної
та методичної підготовки педагогів для організації
та здійснення навчально-виховного процесу;
• обмін досвідом успішної педагогічної діяльності; 
виявлення, пропаганда та здійснення нових
підходів до організації навчання й виховання;
• створення умов для самоосвіти викладачів;
• здійснення керівництва творчою діяльністю
педагогів.

 
 
 



Форми науково-методичної роботи

Групові
• Засідання МК

• Семінари

• Предметні тижні

• Відкриті уроки

• Майстер-класи

• Творчі групи

Колектривні
• Педради

• Інструктивно-
методичні наради

• Конференції

• Ярмарки педагогічної
творчості

• Педагогічне читання

Індивідуальні
• Робота з
самоосвіти

• Наставництво

• Індивідуальні
консультації

• Розробки
методичних тем

• Курси, стажування

 
 

 

Форми науково-методичної роботи
методичних комісій

• Засідання методичних комісій

• Відкриті уроки та позакласні заходи, майстер-класи

• Участь у професійних та творчих конкурсах

• Творчі звіти педпрацівників

• Розробка методичних продуктів

• Підготовка публікацій

• Організація методичної допомоги педпрацівникам, що
атестуються.

 
 
 



Структура методичних комісій

Директор Заступник директора з НВР (НР)

Методист

Практичний
психолог

Викладачі Майстри в.н

Голова МК

 
 
 

Портфоліо методичної комісії
• Відомості про педагогів МК

• Курсова перепідготовка членів МК

• Вивчення, втілення передового педагогічного досвіду

•План роботи МК

• Матеріали засідань МК

• Чітке формулювання проблеми, над якою працює МК

• Матеріали позаурочних заходів: предметних тижнів,  олімпіади тощо

•Аналітичний звіт про роботу МК

• Самозвіти членів МК за навчальний рік

• Матеріали роботи з молодими педагогами: планування заходів наставників
щодо роботи з молодими колегами, щоденники взаємовідвідування уроків

 
 
 



Зміст роботи методичної комісії має
переважно навчально-методичний

характер. 

На засіданнях МК розглядаються
нормативно-правові документи щодо
організації навчально-виховного процесу в
ліцеї, актуальні проблеми методики
викладання навчальних дисциплін та
виробничого навчання, проведення
навчально-виховних занять, позакласних
заходів тощо.

 
 

ПланПлан роботироботи методичноїметодичної комісіїкомісії
маємає наступнінаступні розділирозділи::

• вступ, у якому аналізується робота за минулий
навчальний рік і намічаються основні завдання на
наступний;
• організація роботи засідань методичної комісії;
• удосконалення методичної майстерності педагогів, 
членів МК;
• контроль за якістю знань, умінь та навичок учнів;
• організація позакласної роботи;
• удосконалення навчально-матеріальної бази;
• графік проведення членами методичної комісії
відкритих уроків;
• проблеми, над розв'язанням яких працюють члени
МК.

 
 
 
 



Засідання методичної комісії природничо-математичної
підготовки

 
 
 

 


