
 

 Професійне кредо: 

 

«Зібратися разом – це початок,  

                    

               триматися разом – це прогрес,  

                                               

                          працювати разом – це успіх .» 



Проблема, над якою  

   працює ДНЗ «Маріупольський 

центр професійно-технічної освіти» 

«Підвищення рівня професійної 

майстерності педагогічних працівників як 

умова формування фахових 

компетентностей висококваліфікованого 

робітника». 



Проблема, над якою  

             працює  методична комісія :   

 
«Новітній підхід до навчально-

виробничого процесу як необхідна умова 

підготовки конкурентно спроможного на 

ринку праці фахівця» 



завдання: 

- поглиблення   змісту  професійної  освіти  шляхом упровадження 

інноваційних технологій; 

- підвищення методичного, теоретичного та професійного рівня  

підготовки  педагогічних  працівників  шляхом  організації   

роботи  Школи  молодого  педагога, Школи  передового  досвіду, 

творчих  груп, проведення  методичних  тижнів  та ін.; 

- підвищення  рівня  позаурочної  роботи з професії; 

- підвищення іміджу  навчального закладу. 

Шляхи  реалізації  єдиної  методичної  проблеми  є  такими: 

 оновлення змісту  професійно-технічної  освіти за  рахунок  

упровадження  інноваційних  технологій; 

 інформаційне забезпечення; 

 підвищення  рівня  кваліфікації та  вдосконалення  фахової  

майстерності  педагогів; 

 зміцнення  матеріально-технічної  бази  навчального  закладу. 



 

Основні організаційно - педагогічні 

питання: 

 
1. Робота по комплексно-методичному оснащенню кабінетів і 

майстерень. 

2. Використання в освітньому процесі електронних засобів 

навчання. 

3. Застосування технічних засобів навчання в процесі 

викладання. 

4. Методичні розробки. 

5. Позакласна робота. 

6. Робота гуртків технічної творчості при навчальних кабінетах і 

майстернях. 

7. Проведення тижнів, присвячених професійним святам. 

8. Обмін досвідом. 

9. Робота з молодими педпрацівниками. 

10. Підвищення професійної компетенції, підготовка до атестації 

педагогічних працівників. 

11. Результативність роботи. 



планових засідань 
МК 

 Підсумки  роботи  педколективу  за 2018-2019 н. р. (серпень) 

 Активізація  пізнавальної  діяльності здобувачів освіти на 

уроках  теоретичного та  виробничого навчання 

 Розгляд завдань для проведення поетапних кваліфікаційних 

атестацій (жовтень) 

 Підсумки  роботи  МК за І півріччя 2019-2020 н. р. (грудень)  

      Обговорення вимог, які пред'являють до методичних матеріалів 

      Атестація здобувачів освіти за І півріччя (грудень)  

  

 

 

  



Заходи 

                      

«Конкурс технічної творчості» 

Відзначення Дня Захисника  

України  

та Українського козацтва 

Конкурс квіткових композицій 



Відкриті заходи 

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності 

 «WorldSkills Ukraine» 

Відкритий урок виробничого навчання з професії 

«Слюсар – ремонтник» на тему: «Нарізування зовнішньої 

різьби» 



    Виступ з доповідями 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


