
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»



У 2019-2020 навчальному році методична комісія «Обробка металів»

основну увагу у своїй роботі приділяла питанню вдосконалення навчально-

виховного процесу шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

навчання та виховання , узагальнення та використання передового педагогічного

досвіту.

Оптимальний вибір змісту та організаційних форм методичної

роботи комісії забезпечувався з урахуванням:

1.Наявних директивних і нормативних документів, перспектив розвитку ДНЗ

«Маріупольський центр професійно-технічної освіти»

2.Стану навчально-виховного процесу, діагностування діяльності педагогічних

кадрів, їх особистих якостей, наслідків роботи

3.Умов і специфіки функціонування навчального закладу

4.Якісного складу педагогічних кадрів, їх запитів, інтересів

При роботі над єдиною методичною проблемою розглядались питання:

1.Діагностування можливостей і потреб членів комісії.

2.Огляд літератури.

3.Обмін досвідом.

4.Координація роботи .

5.Творчі звіти про роботу над проблемою.

6.Аналіз і коригування роботи членів комісії.

7.Власні підходи до реалізації проблеми.

8.Організаційне забезпечення розробленого плану.

9.Визначення перспектив впровадження вирішеної проблеми.

Інновацією у плануванні роботи методичної комісії є блочно-

модульний підхід за трьома напрямками.

Блок «Пізнавальна діяльність» - має на меті формування свідомості

викладачів та майстрів, відкритої до вирішення освітніх проблем.



Включає в себе:

-семінари;

-педагогічні читання;

-самоосвіта;

-індивідуальні консультації.

Блок «Тематична діяльність» - окреслення шляхів вирішення

актуальних проблем у роботі викладачів та майстрів, основні напрямки реалізації

навчально-методичної проблеми, запровадження інноваційних педагогічних

технологій у навчально-виховний процес.

Даний блок включає в себе:

1.Тематичні засідання МК.

2.Запровадження інноваційних педагогічних технологій.

3.Реалізація навчально-методичної проблеми.

Блок «Узагальнююча діяльність» - закріплення позитивного

інноваційного досвіду, впровадження нових педагогічних технологій.

Сюди відносяться:

1.Засідання МК.

3.Професійні тижні.

4.Творчі звіти

З метою розвитку творчої активності членів методичної комісії,

пропаганди та впровадження кращого досвіду були використані нетрадиційні

форми проведення засідань методичних комісій.

Було проведено 8 засідань методичної комісії у формі:

1.Організаційне.

2.Педагогічний діалог «Професійна спрямованість запорука пізнавального інтересу

учнів».

3.Круглий стіл «Практика застосування комп'ютерних технологій».

4.Обмін досвідом «Нетрадиційні форми роботи».

5.Методичний діалог «Актуалізація творчого потенціалу викладачів та майстрів».

6.«Портфоліо як творчий звіт викладача».

7. Дістанційне навчання в умовах карантину.

8.Традиційне «Аналіз і коригування роботи членів комісії».



Основними формами методичної роботи є:

1.Колективні:

-педрада;

-наради за участю директора;

-педагогічні читання;

-предметні тижні.

2.Індивідуальні:

-стажування;

-самоосвіта;

-індивідуальні консультації;

-відкриті уроки;

-взаємовідвідування викладачами уроків. 

3.Групові:

-робота МК.

Індивідуальні форми роботи методичної комісії

Дана форма роботи включала в себе:

1.Стажування.

2.Взаємовідвідування уроків.

3.Самоосвіта.

4.Індивідуальні консультації.



Організаційна робота МК включає в себе:

2.Розгляд та затвердження плану роботи комісії на 2019-2020 навчальний рік.

3.Розгляд та затвердження навчальної документації.

4.Організація надання методичної допомоги педагогам-початківцям.

5.Організація взаємовідвідування занять.

6.Організація і проведення відкритих уроків.

7.Написання методичних розробок.

8.Аналіз роботи комісії за рік і планування на наступний навчальний рік.

Науково-методична робота МК включає:

1.Розробка та впроводження заходів, спрямованих на забезпечення якісної

підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу.

2.Розгляд робочих начальних програм предметів, тестів, методичних розробок.

3.Розробка методик щодо застосування інформаційно-комунікаційних та інших

сучасних технологій.

4.Спільна методична робота викладачів та майстрів шляхом взаємовідвідування

занять.

5.Розгляд завдань для проведення кваліфікаційної атестації, підсумкової атестації,

ДКА.

6.Розгляд завдань по ліквідації прогалин в знаннях здобувачів освіти за курс.



Участь у заходах

Конкурс квіткових композицій

«Конкурс технічної творчості»Відзначення Дня Захисника 

України 

та Українського козацтва



Обласний фестиваль Різдвяних традицій 

«Різдвяне диво»

Всеукраїнський конкурс професійної майстерності

«WorldSkills Ukraine»



Відкритий урок виробничого навчання з професії «Слюсар – ремонтник» на 

тему: «Нарізування зовнішньої різьби»

Конкурс «Кмітливий кухар»

Педагоги використовували на уроках теоретичного та практичного навчання

інформаційно - комунікаційні технології, реалізовували власні проекти, педагогічні

ідеї, творчі задуми.

Значну увагу методична комісія приділяла питанню охорони праці в

навчальних кабінетах. Оформлені куточки охорони праці, ведуться журнали

інструктажів з охорони праці під час проведення лабораторних і практичних робіт.



1. Участь у вебінарах.

2. Науково – практичних онлайн- семінарах

3. Онлайн- конференціях

4. Участь у дистанційному форматі засідання з використанням платформи

ZOOM.

5. Проведення дистанційних уроков 

6. Онлайн засідання МК

Онлайн засідання МК

Уроки виробничого навчання



Наші досягнення за 2019-2020 н. р.

Комаренко І. В.



Методичні розробки



Славова Валерія Валентинівна

Голова методичної комісії. Викладач професійно-теоретичної
підготовки І категорії.

Литвиненко Ірина Іллівна

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Комаренко Ірина Валеріївна

Майстер в/н ІІ категорії «Токар, фрезерувальник»

Садовська Ольга Олександрівна

Майстер в/н І категорії «Маляр, штукатур»



Славова Валерія Валентинівна

Голова методичної комісії. Викладач професійно-теоретичної
підготоки І категорії.

Козіна Інна Миколаївна

Майстер в/н «Кухар, кондитер»

Кравець Марина Аркадіївна

Майстер в/н  «Електрогазозварник, газорізальник»

Каляка Олена Леонідівна

Майстер в/н «Кухар, кондитер»

Григор'єва Анастасія Сергіївна

Майстер в/н «Кухар, кондитер»



Розробка, розгляд робочої 
навчальної-програмної 
документації,її аналіз.

Оновлення змісту навчання і 
виховання,забезпечення

взаємозв’язку загальноосвітньої і 
професійної підготовки здобувачів 

освіти, внесення відповідних 
коректив до робочих навчальних 

планів іпрограм, поурочно-
тематичних планів.

Вивчення і використання в 
навчальному процесі інноваційних 

педагогічних і технологій, 
перспективного педагогічного 

досвіду .

Проведення роботи з комплексно-
методичного забезпечення 

навчального процесу засобами 
навчання, розробка методичних 

рекомендацій з ефективного 
використання дидактичних 

матеріалів, створення необхідних 
засобів навчання.

Аналіз стану і результатів 
навчального процесу, якості 

навчальних досягнень здобувачів 
освіти.

Організація наставництва, надання 
методичної допомоги молодим 

педагогічним працівникам у 
підготовці , проведенні уроків.

Організація та проведення 
конкурсів, предметних тижнів, 

занять шкіл удосконалення 
професійної майстерності 

викладачів та майстрів  тощо.



1. Підвищувати професійну 
кваліфікацію викладачів МК, 
використовуючи навчальні 

семінари, курси підвищення 
кваліфікації, круглі столи.

2. Вдосконалювати якість 
викладання предметів 

шляхом використання ІКТ.

3. Розвивати пізнавальні 
інтереси, творчі та 

інтелектуальні здібності, 
практичні навички 
здобувачів освіти.

4. Поглиблювати знання з 
навчальних дисциплін, як 

здобувачів освіти так і 
викладачам, майстрам 

працювати над питаннями 
самоосвіти.

5.Продовжити систему 
проведення відкритих 

уроків.

6. Працювати над 
поповненням навчально-

методичного, матеріально-
технічного, інформаційно-
довідкового забезпечення 

кабінетів.

7. Виявлення, узагальнення 
та розповсюдження досвіду 

творчо працюючих 
педагогів.

8. Розробка навчальних, 
науково-методичних, 

дидактичних матеріалів, 
створення банку даних  
завдань, підбір тем для 

роботи . 



1. Вивчення нової навчально-програмної документації та пояснювальних записок,

кваліфікаційних характеристик, навчальних і поурочно-тематичних планів, а також

змісту навчальних програм.

2. Аналіз практики застосування нової навчально-програмної документації,

вироблення пропозицій щодо вдосконалення навчальних планів і програм.

3. Приведення поурочно-тематичних, тематичних планів, раніше виданих і діючих

програм у відповідність із новими навчальними планами.

4. Обговорення змісту навчальних програм і внесення до них коректив (доповнень,

змін до змісту, вилучення дублюючого матеріалу тощо).

5. Аналіз результатів підготовки першого випуску кваліфікованих робітників, які

пройшли навчання за новими навчальними планами і програмами.

6. Вивчення наказів, положень, інструкцій, методичних вказівок із питань змісту й

організації навчання та виховання, розробка заходів щодо їх практичної реалізації

(по мірі надходження).

7. Розробка та обговорення навчально-технічної, інструкційної та технологічної

документації, необхідної при вивченні програмного матеріалу

8. Вивчення нових форм, методів і засобів навчання, що пропагуються педагогічною

наукою та кращою практикою. Розробка питань щодо їх ефективного застосування.

9.Розробка методик проведення нетрадиційних форм навчальної роботи.

10. Підготовка і проведення уроків із застосуванням активних форм і методів

навчання з наступним аналізом та підготовкою, рекомендацій щодо вибору форм і

методів, які дають найбільший ефект в умовах навчального закладу чи окремої

групи.

11. Вивчення системи роботи викладачів з індивідуалізації навчання; розробка форм

і методів індивідуальної роботи з здобувачами освіти.



12. Вивчення стану використання в освітньому процесі сучасних технічних засобів

навчання, в тому числі наочності та розробка методики їх комплексного

застосування на уроках.

13. Розгляд та аналіз підсумків випускних іспитів з метою визначення якості

підготовки здобувачів освіти. Визначення заходів щодо усунення недоліків,

виявлених під час навчання здобувачів освіти.

14. Підготовка, організація і проведення конкурсів, олімпіад, вікторин, предметних

тижнів. Аналіз їх результатів.

15. Розгляд і обговорення паспортів комплексно-методичного забезпечення

предметів ( кабінетів).

16. Обговорення заходів (планів) щодо обладнання й оснащення навчальних

кабінетів. Заслуховування звітів завідуючих кабінетами, про хід виконання цих

заходів (планів).

17. Виявлення і відбір позитивного досвіду роботи педагогічних працівників. Його

подальше вивчення, узагальнення і поширення.

18. Вивчення рекомендованого досвіду, обговорення методичних рекомендацій,

окремих методик, визначення об’єктів впровадження ідей досвіду або рекомендацій.

19. Організація роботи школи педагогічної майстерності, молодого майстра, аналіз

підсумків їх роботи.

20. Планування відкритих уроків, організація, проведення і їх обговорення.

Вироблення практичних рекомендацій щодо поширення раціональних прийомів і

методів застосування їх на уроці.

21. Планування, організація взаємовідвідувань уроків. Обговорення підсумків

взаємовідвідувань.

22. Підготовка доповідей на педагогічні читання, конференції, круглі столи тощо.

23. Організація оглядів новинок педагогічної літератури, сучасних технологій з

певних напрямів (тематика). Добір матеріалу для використання у освітньому

процесі.

24. Надання допомоги викладачам та майстрам у самоосвіті. Заслуховування їхніх

творчих звітів про хід і результати самоосвіти.

25. Інші питання (на розсуд комісії).



Основна мета діяльності МК

виявлення та поширення найбільш ефективних форм і 
методів роботи

розвиток творчої ініціативи викладачів та майстрів

залучення викладачів та майстрів до пошукової, 
ініціативної діяльності

застосування інноваційних технологій, програмно-
педагогічних засобів навчання, виготовлення 
педагогічних і програмних засобів навчання

забезпечення безперервного удосконалення якості 
викладання, підвищення рівня проведення уроків

впровадження інноваційних технологій навчання, 
використання найбільш доцільних форм і методів 

навчання

розвиток творчих здібностей здобувачів освіти

створення оптимальних умов для розвитку та 
самореалізації здобувачів освіти

вдосконалення освітньо-виховного процесу через 
узагальнення та використання передового педагогічного 

досвіду



Дякую за увагу!


