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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

 

 Створення умов для підготовки педагогічних працівників до роботи 

над єдиною навчально-методичною проблемою, навчальних занять та 

позаурочних заходів 

 Проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з 

педагогічними працівниками 

 Надання допомоги педагогічним  працівникам і керівникам Центру 

ПТО №1  у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі 

 Узагальнення, пропагування та поширення перспективного 

педагогічного досвіду 

 Впровадження в навчальний процес інноваційних технологій навчання 

і виховання 

 Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем 

професійної освіти, психології, накопичення і систематизації 

методичної інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Організаційна частина 

 

1 З метою реалізації завдань, 

викладених в Законі України 

«Про професійно-технічну 

освіту», «Положення про 

організацію навчально-

виробничого процесу у 

професійно-технічному 

навчальному закладі» та 

«Положення про методичну 

роботу в професійно-технічному 

навчальному закладі» скласти, 

проаналізувати та подати на 

розгляд методичною радою і 

затвердження директором ліцею 

плани роботи: 

   

 методичних комісій До 01.09. Голови 

методичної 

комісії 

 методичного кабінету До 01.09. Методист 

 методичної ради До 01.09. Методист 

 єдиний план методичної 

роботи на рік 

До 01.09. 

 

Методист 

 

 план роботи над єдиною 

методичною проблемою    

До 05.09. Методист 

 план роботи школи 

молодого педагога та 

майстра виробничого 

навчання 

До 01.09.  Методист 

 план роботи творчої групи 

з єдиної науково-

методичної проблеми 

До 20. 09. Методист 

 

 план роботи школи 

перспективного 

педагогічного досвіду 

До 10.10.2011р. Методист 

Голова МК 

Заверуха С.П. 

2 Зосередити в методичному 

кабінеті плануючу документацію 

на 2016-2017 навчальний рік: 

 план роботи ліцею; 

 навчальні плани і 

Вересень 2016р. Методист,  



програми 

3 Скласти графік внутріліцейного 

контролю 

Вересень, 2016р. Дирекція, 

Методист 

 

4 Скласти графік відвідування 

обласних методичних секцій 

Вересень 2016р. Методист 

 

 

5 Скласти графік і тематику 

проведення відкритих уроків 

Вересень 2016р. Методист, 

методичні 

комісії 

 

6 Створити проекти наказів: 

 Про підсумки методичної 

роботи Єланецького 

професійного аграрного  

ліцею за 2016-2017н.р. 

 

До 05.09.2016р. 

Методист  

 Про організацію науково-

методичної роботи в ліцеї 

До 05.09.2016р 

 Про організацію і 

проведення педагогічних 

читань 

Грудень 2011р. 

 Про створення 

атестаційної комісії для 

проведення атестації 

педагогічних працівників 

ліцею у 2017 році 

До20.09.2016р. 

  Про організацію роботи з 

молодими педагогами 

 

Вересень 2016р 

. 

7 Організувати вивчення 

викладачами і майстрами 

виробничого навчання 

навчальних планів і програм 

Вересень2016р. Заст.. 

директора з 

НВЧ 

Методист 

 

8 Організувати підписку 

необхідної педагогічної і 

професійної преси 

Грудень 

Травень 

Методист 

Бібліотекар 

 

9 Організувати роботу 

методичного кабінету по 

підготовці і проведення засідань 

обласних  методичних секцій на 

базі ліцею: 

 вихователів гуртожитку та 

голів методичних комісій 

класних керівників ПТНЗ 

області; 

 голів методичних комісій з 

професій 

сільськогосподарського 

 

 

 

 

 

 

до10.09.2016 

 

 

 

до 05.11.2016 

Методист 

Методична 

рада 

 



профілю, легкої 

промисловості та сфери 

послуг ПТНЗ області 

 

10 Організувати роботу 

атестаційної комісії 

вересень 2016р. Директор  

11 Перетворити методичний кабінет 

в основний осередок методичної 

роботи 

Протягом року Методист  

12 Забезпечити явку педагогічних 

працівників на засідання 

обласних секцій 

Згідно плану 

роботи 

Директор, 

методист 

 

13 

 

 

Організувати роботу з єдиної  

методичної проблеми 

«Впровадження інноваційних 

технологій 

 

Вересень 2016р 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

14. Систематично проводити Дні 

інформації з метою 

ознайомлення педагогічних 

працівників із досягненнями 

науки і техніки, методичними і 

педагогічними новинками 

1 раз на місяць Методист, 

бібліотекар 

 

15. Надавати підготовку  в 

проведенні і підготовці 

педагогічних нарад. Здійснювати 

підбірку відповідної літератури, 

методичних матеріалів про  

перспективний педагогічний 

досвід роботи навчання і 

виховання учнів, оформляти 

тематичні виставки і т.д. 

Протягом року Методист, 

бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

16. При методичному кабінеті 

систематично проводити 

індивідуальні і групові 

консультації з метою надання 

допомоги  в роботі педагогічних 

працівників ліцею 

Протягом року Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ  Методична робота 



 

1 Спрямувати роботу методичних 

служб ліцею на реалізацію 

єдиної методичної проблеми 

«Впровадження інноваційних 

технологій в навчально-

виховний процес ліцею» 

Протягом року Методист, 

голови 

методичних 

комісій, 

творчих груп, 

шкіл 

 

 

 

2 Вивчення літератури з науково- 

методичної проблеми ліцею 

Протягом року Методист  

3 

 

 

Співбесіда з педагогами з 

питань роботи над єдиною 

методичною проблемою 

Вересень, 

травень 

Методист 

 

 

 

 

 

4 Діагностика успішності учнів І 

курсу за базову середню школу 

Вересень 2016р. Методист, 

психолог, 

класні 

керівники 

 

5. Скласти  перелік 

рекомендованої літератури з 

проблеми 

Вересень 2016р. Методист 

 

 

6. Педагогічний тренінг «Як 

організувати творчу діяльність 

учнів на уроці?» 

Листопад 

2016р. 

Методист  

7. Діагностика вивчення 

особистості учня : 

 Ставлення учнів до 

навчальних предметів; 

 Рівня самоосвітньої 

компетентності учнів; 

 Діагностичне дослідження 

причин відставання учнів. 

Жовтень-грудень 

2016р. 

 

Методист, 

практичний 

психолог, 

класні 

керівники 

 

8. Організувати обговорення 

відповідних до науково-

методичної проблеми статей 

періодичної літератури 

Протягом року Методична 

рада 

 

9. Педагогічний лекторій: 

 Психолого- педагогічні 

умови подолання низького 

рівня навчальних 

досягнень учнів 

 Мотивація навчальної 

діяльності учнів – шлях до 

підвищення навчальних 

досягнень. 

 

 

Грудень2016р. 

 

 

 

Квітень  2016р. 

Методист  

10. Педагогічні читання «Шляхи 

підвищення ефективності 

Січень 2016р. 

. 

Методист, 

методична 

 



навчально – виховного процесу 

у педагогічній спадщині» 

рада 

11. Місячник методичної роботи Лютий 2016р 

. 

Методична 

рада 

 

12. Оформити довідково-

інформаційний куточок з 

проблемної теми  

Вересень 2016р 

. 

Методист 

 

 

 

 

13. Проведення відкритих уроків,  

виховних заходів 

Згідно графіка Викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

14. Навчально-методичні 

консультації (індивідуальні, 

групові, колективні) 

Протягом року Дирекція, 

методист 

 

15. Проводити консультації для 

молодих, викладачів, майстрів 

виробничого навчання, 

вихователів гуртожитку 

Протягом року Методист, 

педагоги-

наставники 

 

16. 

 

Школа молодого педагога, 

молодого майстра виробничого 

навчання  

ІV четвер місяця Методист  

17. 

 

Засідання методичних комісій: 

 викладачів та майстрів в/н  

професії «Тракторист –

машиніст с/г профілю, 

Водій автотранспортних 

засобів» 

 

ІV вівторок 

місяця 

 

 

Усик Ю.А. 

 

 викладачів та майстрів в/н  

професії «Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських 

даних ОКН» 

ІV вівторок 

місяця 

Гончаренко 

О.Б. 

 

 викладачів та майстрів в/н  

професії 

«Кухар.Кондитер» 

ІV вівторок 

місяця 

Новожен В.М.  

 викладачів словесності та 

суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

ІV середа місяця Ткаченко Л.А.  

 викладачів природничо- 

математичних дисциплін 

ІV середа місяця Свидро В.П.  

 викладачів предметів 

«Фізична культура і 

здоров’я», «Захист 

Вітчизни»  

ІV середа місяця 

 

Прокопчук 

М.Д. 

 

 класних керівників та 

вихователів гуртожитку 

ІV середа місяця   Стрєлкова 

М.Т. 

 



18 Створити куточок підготовки до 

атестації 

До 01.10.2016р. Методист  

19. Приймати участь в обласних 

конкурсах 

 

Згідно графіка 

 

 

Дирекція, 

методист 

 

 

 

20. Забезпечити якісну підготовку і 

змістовне проведення 

предметних тижнів: 

Згідно графіка Методист, 

Голови 

 

 

21. Методична рада І середа місяця Директор, 

методист 

 

22. Створити належні умови для 

самоосвіти педагогічних 

працівників 

Постійно Методист  

23. Продовжити роботу по 

зосередженню в  методичному 

кабінеті банку завдань та білетів 

екзаменів, тем дипломних робіт, 

директорських контрольних 

робіт, олімпіад, конкурсів 

професійної майстерності. 

 

Протягом року Методист, 

голови МК 

 

 

ІІІ   Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду 

 

1 Скласти план вивчення і 

впровадження  перспективного 

педагогічного досвіду 

До 01.10.2016р Методист  

2 Поповнити постійно діючу 

виставку «Скарбниця 

педагогічного досвіду» 

ІІ семестр Методист  

3 Організувати випуск 

методичного бюлетеня.  

З жовтня 2016р., 

протягом року 

Методична 

рада 

 

4 Систематизувати та узагальнити 

досвіду роботи викладача 

Стрєлкової М.Т. 

Грудень 2016р. Дирекція, 

методист, 

педагогічна 

рада 

 

5 Організувати наставництво Вересень, згідно 

наказу директора 

Методист  

6 Організувати вивчення системи 

роботи викладачів і майстрів 

виробничого навчання, що 

атестуються:  

 

Протягом року Дирекція, 

методист 

 

7 Провести самозвіти та творчі 

звіти педагогів, що атестуються 

Березень, 2016р. Атестаційна 

комісія, 

 



викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

8 Виставка педагогічної творчості: 

«Я атестуюсь» 

Березень 2016р. Методист, 

викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

9 Підтримувати ділові контакти з 

НМЦ ПТО  та іншими 

закладами ПТНЗ з метою 

вивчення і поширення ППД 

Протягом року Дирекція 

Методист 

 

10  Проводити взаємовідвідування  

 уроків, позаурочних і виховних 

 заходів 

Протягом року Викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Розпочати  роботу над 

створенням власних веб – 

сторінок педагогів як один із 

методів поширення передового 

педагогічного досвіду. 

 

Протягом року Методист, 

викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

 

ІУ.   Втілення у навчально-виховний процес новинок науково-технічної і 

педагогічної інформації 
 

1 Оформити підписку періодичної 

преси на 2016рік 

Листопад-

травень 

Методист, 

бібліотекар 

 

2 Оформити куточок методичної 

інформації 

Вересень Методист  

3 Поповнювати картотеку 

педагогічних видань, 

перспективного педагогічного 

досвіду 

Протягом року Методист  

4 Проводити годину методичної 

інформації (за матеріалами 

нормативних документів, 

періодичної педагогічної  і 

професійної преси, наказів 

управління освіти і науки, 

ліцею) 

Щомісяця Методист  



 

5 Зосередити в методичному 

кабінеті основні нормативні 

документи: накази, інструктивні 

положення, методичні 

рекомендації 

Протягом року Методист  

 

 

 

 

 

6 Проводити виставки методичної 

і навчальної літератури 

В період 

надходження 

літератури 

Методист, 

бібліотекар 

 

7 Забезпечити поповнення 

методичного кабінету новими 

виданнями «Методика 

викладання», «Психологія» 

І семестр Дирекція, 

Методист 

 

У. Укомплектування та оснащення  методичного кабінету 

1. Створити в кабінеті умови для 

самостійної підготовки до 

уроків викладачів та майстрів 

в/н, підвищення педагогічного 

рівня. 

Протягом року Методист  

2. Продовжити  роботу по 

створенню  фонду методичних 

матеріалів, систематизувати 

його по  окремим  папкам і 

розділам. 

 

Протягом року Методист  

3. Створити та систематизувати 

матеріли педагогічного кабінету 

в електронному вигляді. 

Протягом року Методист  

4. Створити  підбірку матеріалів з 

інноваційних технологій 

навчання. 

Протягом  року Методист  

 

 


