
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

методичної роботи  

на 2020 - 2021 н. р. 

 
 

Н А У К О В О – М Е Т О Д И Ч Н А  
П Р О Б Л Е М А, 

 
НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ  

 
ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«МАРІУПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР   
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»: 

 

 

 

«ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  

 

I. РОБОТА МЕТОДИЧНОЇ РАДИ: 

Голова               - методист - Сивоконь Т.В. 

Члени комісії: 

- голова МК - Славова В.В. 

- голова МК - Каменецька І.О. 

- голова МК - Ларіонова Н.М. 

- голова МК - Сосунов В.В. 

- голова МК - Цивенко Я.І. 

 

II. РОБОТА ДИНАМІЧНОЇ  ГРУПИ: 

Відповідальний Ларіонова Н.М. 

Тема : «Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти на уроках українсь-

кої мови та літератури». 

 

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ: 

Тема: «Навчаємо по-новому. Впровадження нових педагогічних технологій 

на уроках теоретичної і професійно-практичної підготовки». 

 

 

«Реалізація інноваційних форм на уроках теоретичного і виробничого нав-

чання для підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників». 

Відповідальна Сивоконь Т.В. 

 

III. САМООСВІТА:  

 УЧАСТЬ ПЕДПРАЦІВНИКІВ В ОБЛАСНИХ ВЕБ-СЕМІНАРАХ ТА 

НАВЧАЛЬНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ВЕБІНАРАХ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ 

СУЧАСНИМИ ЦЕНТРАМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ; 

 ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ; 

 ПЕРІОДИЧНІ ЗВІТИ НА ЗАСІДАННЯХ МК. 

 

IV.  РОБОТА МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ 

1. МК «Природничо-математичних дисциплін» 

Голова Сосунов В.В. 

Проблема: «Використання інтерактивних методів проведення уроків, як за-

сіб розвитку індивідуальних та творчих здібностей здобувачів освіти». 

2. МК «Гуманітарні дисципліни» 

Голова Ларіонова Н.М. 



 

Проблема: «Формування національної свідомості, патріотичних почуттів здо-

бувачів освіти на славетних традиціях українського народу». 

3. МК «Обробка металу» 

Голова   Славова В.В. 

Проблема: «Мотивація і взаємозв'язок   навчання з загальноосвітніх і профе-

сійно-теоретичних предметів». 

4.  МК «Енергетичних дисциплін» 

Голова       Каменецька І.О. 

Проблема: «Формування і розвиток високої майстерності, професіоналізму  

здобувачів освіти через інтегрування теоретичної і професійно-практичної 

підготовки».  

5. МК «Кухар, кондитер»  

Голова        Козіна І.М. 

Проблема: «Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи 

по підвищенню якості освітнього процесу».  

6. МК класних керівників  

Голова        Цивенко Я.І.       

Проблема: «Виховання патріотизму та національної свідомості здобувачів 

освіти шляхом використання елементів інноваційних технологій». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План роботи методичного кабінету 

ДНЗ «Маріупольський центр професійно-технічної освіти» 
 

Основні завдання методичного кабінету: надання методичної допомоги 

викладачам та майстрам виробничого навчання в повсякденній підготовці к 

урокам та позаурочним заходам з урахуванням сучасних тенденцій розвит-

ку системи професійно – технічної освіти, а саме з впровадження                     

компетентнісного підходу в освітній процес методом розробки, апробації 

та оцінювання моніторингу рівня досягнення результатів.  
 

№ 

з/п 

Захід Термін Відповідаль-

ний 

І. Організаційні заходи. 

1 Скласти план роботи методично-

го кабінету. 

Вересень Сивоконь Т.В. 
 

2 Скласти план роботи психолого-

педагогічного семінару: «Реалі-

зація інноваційних форм на уро-

ках теоретичної і професійно-

практичної підготовки для під-

вищення якості підготовки ква-

ліфікованих робітників». 

Вересень 
 

Сивоконь Т.В. 

 
 

3 Провести корегування змісту на-

стінних стендів кабінету. 

Жовтень Сивоконь Т.В. 

 

4 Скласти плани вивчення та уза-

гальнення досвіду роботи педа-

гогічних робітників. 

Жовтень Сивоконь Т.В. 

ІІ. Інформаційне забезпечення педагогічних робітників. 

1 Продовжити поповнення довід-

никово-пошукового матеріалу 

педагогічною, психологічною, 

методичною та професійною лі-

тературою, доробок педагогічних 

робітників. 

протягом 

року 
 

Сивоконь Т.В. 
 

2 Організувати виставку новинок 

психолого-педагогічної, методи-

чної літератури; матеріалів про-

фесійного та періодичного дру-

ку. 

1 раз на  

місяць 
 

Сивоконь Т.В. 

бібліотекар 
 

3 Провести тематичні виставки: 

«Використання інноваційних на-

вчальних технологій на уроках 

теоретичної і професійно-

практичної підготовки»; 

«Проблеми сучасної педагогіки» 

(виставка матеріалів). 

Січень 

 

 

 

 

Березень 

Голови МК 

 

 

 

 

Голови МК 
 



 

ІІІ. Підвищення професіоналізму педагогічних робітників 
 

1 Організувати роботу педагогіч-

ної майстерні на тему: «Навчає-

мо по-новому. Впровадження 

нових педагогічних технологій 

на уроках теоретичної і профе-

сійно-практичної підготовки». 

 

 

 

Жовтень 

 

Грудень 

 

Січень 

 

Лютий 

 

Квітень 

 

Травень 

Сивоконь Т.В. 
 

2 Продовжити роботу по вивченню 

та  впровадженню передового 

педагогічного досвіду:  

 

а) впроваджувати у практику те-

оретичні основи досліджень осо-

бливостей сучасного процесу на-

вчання та реформування: 

- систему розвиваючого навчан-

ня Л. Виготського; 

- ідею гуманізації навчання С.І. 

Гончаренко; 

б) вивчати досвід роботи викла-

дача української мови та літера-

тури Ларіонової Н.М. 

протягом 

року 

 

 

на протя-

зі року 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

Травень 

 

Голови МК 

 

 

 

Голови МК 

 

 

 

 

 

 

 

   Сивоконь Т.В. 

Ларіонова Н.М. 
 

3 Визначити методичну спрямова-

ність діяльності методичних ко-

місій і концепцію методичної 

роботи центру. 
 

Травень 
 

Сивоконь Т.В. 
 

4 Систематизувати матеріали по 

вивченню передового досвіду 

методичної роботи викладача 

Ларіонової Н.М.  
 

Травень Сивоконь Т.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План роботи  педагогічної майстерні  

Тема: «Навчаємо по-новому. Впровадження нових педагогіч-

них технологій на уроках теоретичної і професійно-практичної 

підготовки». 

 

 
Тема  

Розвиток педагогічної майстерності фахівців 

 

Заняття 1 

Майстерність професійної діяльності педпрацівника ЗП(ПТ)О.  

Педагогічна майстерність та її елементи. 

Педагогічна майстерність і педагогічні технології. 

 

Заняття 2 

Самоосвіта як умова професійної компетентності педпрацівника. 

Передумови цікавого уроку. 

Здоров’язберегаюча організація освітнього процесу – «Здоров’я людини 

як вища цінність суспільства і держави». 

 

Заняття 3 

Створення і використання ментальних мап на уроках. 

Рефлексія. Секрети ефективності. 

Організація та проведення веб-квестів.  

 

Заняття 4 

Організація і проведення масових заходів профорієнтаційного спрямуван-

ня.  

Створення позитивного іміджу закладу освіти. 

Впровадження сучасних інноваційних методів професійної орієнтації та 

агітації молоді.  

 

Заняття 5 

Використання додатків Google на різних етапах уроку для організації ці-

кавого та розвивального процесу навчання. 

Використання на уроках технології педагогічного сторітелінгу. 

Робота с сервісом YouTube. 

 

  

Тема  

Тестування педагогічного колективу  

 

 

 



 

План роботи динамічної групи 

Проблема: «Пошук ефективних технологій методик навчання, виховання, ро-

звитку орієнтованих на результат». 

 

Заняття 1 

 
1. Використання на уроках технології педагогічного сторітелінгу 

 викладач Ларіонова Н.М. 

  Викладач Винокурова О.В. 

 

2. Урок з німецької мови. 

 викладач Константинова М.І.  

  

Заняття 2 
 

1. Використання додатків Google на різних етапах уроку. 

 викладач Цивенко Я.І. 

2.Урок фізики. 

                                                                  викладач Сосунов В.В. 

 

Заняття 3 
 

1. Впровадження сучасних інноваційних методів професійної орієнтації та 

агітації молоді.  

       майстер в/н Панькова В.К. 

  

2. Позакласний захід. 

                                                                  Викладач Камеенецька І.О. 

 

Заняття 4 
 

1. Організація та проведення веб-квестів.  

 

 викладач Назаренко О.І. 

 

2.Урок біології «Біорізноманіття нашої планети» 

                                                                  викладач Варава Н.А.



 

СПИСОК 

членів динамічної групи 

 

Сивоконь Т.В. - методист 

Литвиненко І.І. – заст. директора з НВР 

Ротмістрова О.С. – заст. директора з НВхР  

Сосунов В.В. – голова МК 

Ларіонова Н.М. – голова МК 

Каменецька І.О. – голова МК 

Цивенко Я.І. – голова МК 

Славова В.В. – голова МК 

 

Слухали: 

Константинова М.І. - викладач німецької мови 

Сосунов В.В. – викладач фізики 

Панькова В.К. – майстер виробничого навчання 

Каменецька І.О. – викладач професійно-теоретичної підготовки 

Цивенко Я.І. – викладач математики 

Ларіонова Н.М. – викладач української мови 

Винокурова О.В. – викладач англійської мови 

Назаренко О.І. – викладач історії  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАХОДИ 

щодо підвищення кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників 

 

№ 
з/п 

Заходи Відповідальний Термін виконання 

1 Наказом по закладу освіти  

призначити атестаційну комі-

сію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сивоконь Т.В. Вересень 

2 Скласти перспективний графік 

атестації педпрацівників. 

 
 

Сивоконь Т.В. Вересень  

3 Розробити план роботи атеста-

ційної комісії. 

 
 

Сивоконь Т.В. Вересень 

4 Скласти графік вивчення роботи 

педпрацівників, які атестують-

ся. 

 

 

 

 
 

Сивоконь Т.В. Жовтень 

5 Затвердити список педпрацівни-

ків, які атестуються. 
 

Сивоконь Т.В. до 10.10. 

6 Розгляд атестаційною комісією 

документів педпрацівників, які 

атестуються. 
 

Атестаційна  

комісія 

    до 20.10. 

     до 01.03. 

7 Вивчення роботи педпрацівни-

ків, які атестуються. 

Атестаційна  

комісія 

до 01.03. 

8 Підготовка пакету документів 

на педпрацівників, які атесту-

ються та здача їх до обласної 

атестаційної комісії. 
 

Атестаційна  

комісія 

     до 01.04. 

9 

 

 

 

 

Обновити інформаційний стенд з 

питань атестації та підвищенню 

кваліфікації педпрацівників. 

 

 

 

 
 

Сивоконь Т.В. Вересень- 

жовтень 

10 Вивчення досвіду роботи викла-

дача Ларіонової Н.М.  

Сивоконь Т.В. 

 

 

 

Травень  



 

              ЗАХОДИ 

щодо вдосконалювання професійної майстерності 

викладачів по підвищенню ефективності 

та поліпшенню педагогічної майстерності 
 

Відповідальний - Сивоконь Т.В. 

№ 

з/п 

зп/п 

Захід Дата Відповідальний 

1 Спланувати роботу методичних комісій, 
обговорити на засіданнях методичних ко-
місій наступні питання:  
а) відповідальність викладача за якість  

уроку, за якість знань, умінь, навичок 
здобувачів освіти;  

б) вимоги до сучасного уроку (з предметів); 
в) аналіз причин неуспішності здобувачів 
освіти;  
г) стимулювання активної пізнавальної дія-

льності здобувачів освіти;  
д) система творчої роботи здобувачів осві-

ти на уроці, застосування інноваційних 
методів навчання, спрямованих на акти-
вну діяльність здобувачів освіти. 

 

до 11.09. 

 
Сивоконь Т.В. 

 

Голови МК 

2 Розробити рекомендації до планування ме-
тодичної роботи комісій з предметів та за 
спеціальністю. 

до 07.09. 

 

Сивоконь Т.В. 

3 Провести інструктивні наради з питань пла-
нування роботи:  
а) викладачів;  
б) керівників МК. 

28.08. 

 

Яковлєва Л.В. 

4 Систематично проводити засідання МК з ро-
згляду питань реалізації методичної роботи  
закладу освіти, проводити методичні наради 
з метою ознайомлення викладачів: 
а) з передовим педагогічним досвідом; 
б) з новими відкриттями, досягненнями в педа-
гогіці і психології навчання та виховання;  
в)ознайомлення з матеріалами статей педагогіч-

них журналів з питань наукової організації й 
культури праці викладача; 

г) інформувати педпрацівників про накази і ме-
тодичні рекомендації щодо наукової організа-
ції праці викладачів;  

д)поповнення методичних розробок у кабінетах;  
е)методика проведення предметних тижнів; 
ж)активізація пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти на уроках, узагальнений аналіз відвіду-
вання уроків;  

з)форми і методи, застосовувані на уроках і в 
позаурочний час по ліквідації прогалин у знан-
нях здобувачів освіти;  

к) методика проведення уроків за сучасними те-
хнологіями навчання;  

л) методика інтерактивних уроків 

За 

 графіком 

Сивоконь Т.В., 

Ротмістрова О.С., 

Голови МК 



 

5 Затвердити план роботи методичної ради 
закладу освіти з метою координування 
методичної роботи. 

до 14.09. 

 

Сивоконь Т.В. 

6 Скласти та затвердити графік відкритих 
уроків.  
 
 

Вересень Сивоконь Т.В.,  
Литвиненко І.І. 

7 Визначити основні питання самоосвіти 
викладачів, роботи динамічної групи, пе-
дагогічної майстерні. 

Вересень Сивоконь Т.В. 

8 Оформити папку по вивченню передового 
педагогічного досвіду. 

Травень  Сивоконь Т.В. 

Ларіонова Н.М. 

9 Організувати роботу педагогічної майсте-
рні.  

згідно 

графіка 

Сивоконь Т.В.,  

 

10 Організувати роботу динамічної групи. Вересень Сивоконь Т.В. 

11 Провести атестацію педагогічних праців-
ників. 

Березень атестаційна комісія 

12 Провести виставку-конкурс методичних 
комісій. 

Червень  Сивоконь Т.В. 

голови МК 

13 Провести діагностування педагогічних 
працівників з метою виявлення рівня 
професіональності та роботи над підви-
щенням майстерності. 

Червень  Сивоконь Т.В. 
голови МК 



 

ДОПОМОГА ВИКЛАДАЧАМ ПО САМООСВІТІ 
 

№ 

з/п 

Захід Дата Відповідальний 

 
 1 Систематично вивчати методичні     

листи, накази. 

протягом  

року 

Голови МК 

 Сивоконь Т.В. 

2 Організувати взаємовідвідування уро- 

ків викладачів на І і II півріччя. 

згідно  

графіка 

Сивоконь Т.В. 

3 Провести систему відкритих уроків з 

питань, що випливають з проблеми 

закладу освіти та діагностування. 

 
 

згідно  

графіка 

СивоконьТ.В. 

 Голови МК 

4 Продовжити    роботу    педагогічної 

майстерні.  

згідно  

плану 

Сивоконь Т.В.,  
 

5 Спланувати роботу динамічної групи з   

проблеми:   «Пошук ефективних техно-

логій методик навчання, виховання, ро-

звитку орієнтованих на результат». 

07.09. Сивоконь Т.В. 

6 Організувати спільне засідання МК за-

гальноосвітньої і професійно-

теоретичної підготовки. 
 

Протягом 

 року 

Сивоконь Т.В.  

Литвиненко І.І. 

7 Систематично   проводити   індивідуа-

льні бесіди з викладачами з питань 

педагогіки , психології. 

 

 
 

протягом  

року 

Сивоконь Т.В. 

8 Організувати проходження курсів під-

вищення кваліфікації педпрацівниками, 

стажування майстрів виробничого нав-

чання. 

Згідно 

 графіка 

Сивоконь Т.В.  

Литвиненко І.І. 

9 Організувати активну участь педпраців-

ників у веб-семінарах. 

Згідно 

 графіка 

Сивоконь Т.В.  

Литвиненко І.І. 

 


