
МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

 

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на розвиток 

педагогічної творчості, формування інтересу до впровадження інновацій у навчально-

виховний процес, покращення методичної підготовки педагогічних кадрів, сприяння 

самоосвітньої діяльності педагогів з метою безперервного підвищення кваліфікації й 

удосконалення педагогічної майстерності. У 2016–2017 навчальному році робота 

педагогічного колективу училища працюючи над реалізацію першого етапу 

(діагностика) науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних освітніх 

технологій у навчально-виробничий процес з метою формування професійних 

компетенцій кваліфікованого робітника з підвищенням якості загально-освітньої 

підготовки» приділив достатньо уваги поглибленню філософсько-педагогічних 

знань, оволодінню науково-дослідними навичками організації навчально-виховного 

процесу. Методична робота була направлена на надання реальної дієвої допомоги 

всім членам педагогічного колективу, було проведено низку тематичних заходів: 

інформаційно-консультативні години, семінари, засідання круглого столу, засідання 

творчих груп викладачів-предметників, робота над навчально-методичними 

проектами, індивідуальні консультації та міні-проекти, практичні заняття та 

педчитання по вдосконаленню методик проведення нестандартних уроків з ігровими 

формами навчання, проектне навчання, навчання за кейс-технологіями. Але недоліки 

теж мали місце. Відсутня системність та планомірність роботи Школи молодого 

спеціаліста.  

Протягом 2016 – 2017 навч.року систематично проводилися інструктивні 

години по організаційним та документальним вимогам до навчально-методичної, 

навчально-виховної, спортивно-масової роботи; педагоги прийняли участь в 

предметних семінарах, 5 педагогів виступили з доповідями на педчитаннях 

«Інтерактивні форми навчання: ігрові технології»; проведений семінар-практикум 

«Ігрові прийоми на уроках: гра «Брейн-ринг» та «Дебати»»; учні прийняли участь в 

більш 15 міні-проектах, чотири з яких були представлені на обласні конкурси; 

педагоги Назаренко Т.І., Чернецька Н.О., Токар С.М., Берковська О.В., Киян М.М., 

Смілянець О.А. учасники обласних проектів, по трьом проектам педагоги здобули 



призові місця. 10 педагогів поділилися досвідом проведення нестандартних уроків з 

використанням сучасних методів і форм роботи на уроці; 6 викладачів провели 

загальноучилищні пізновально-розважальні заходи предметної направленості 

(Столярова В.А., Токар С.М., Берковська О.В., Наговіцина В.А., Чехлова Т.С., 

Чернецька Н.О.); 2 майстра виробничого навчання показали свій досвід проведення 

уроку виробничого навчання з використанням сучасного демонстраційного матеріалу 

та використання нестандартних форм контролю знань учнів (Баранник С.М., 

Чернодід І.А.); проведені декади з професій «електрогазозварник» та 

«електромонтер», в межах яких учні прийняли участь в конкурсах фахової 

майстерності та відвідали діючі гуртки для перегляду майстер-класів членів гуртків 

та їх керівників-майстрів в/н. 

На протязі 2016-2017 н.р. в училищі, згідно плану роботи проводилися 

різноманітні заходи: тижні предметних комісій, тижні  і конкурси 

фахової  майстерності, години обміну педагогічним досвідом, культурно-масові 

заходи. На базі училища пройшли три обласних семінари, викладачі інформатики та 

правознавства давали відкриті уроки. Активно участь прийняли педпрацівники та 

учні в обласних конкурсах та здобули призові місця. В ІІ етапі олімпіади з 

інформатики – 1 місце; обласний конкурс ««Економіка в моїй економії»  - 2 місцев ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу екологічних проектів – 1 місце, в ІІ етапі з арт-

дизайну та верстки – 3 місце; в ІІ етапі  Міжнародний мовно-літературний конкурс 

ім. Т.Шевченко - 5 місце, в ІІ етапі олімпіади з історії – 5 місце. ; найкращий тиждень 

до «Дня Європи в Україні», відеоролик флешмобу в училищі «Україна – це Європа» 

розміщений на сайті НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 5 педагогів прийняли 

участь в обласних конкурсах - 2 місце в конкурсі «Економіка в моїй економіці» 

зайняла Берковська О.В., 3 місце в номінації «Актуальність і новатика в сучасній 

освіті» конкурсу Класних керівників зайняла Токар С.М.. Загальний рейтинг 

діяльності училища – 16 місце по Дніпропетровській області (в 2015-2016 н.р. – 29 

місце). ПТУ № 2 за активністю участі в обласних конкурсах та змагання посіло 5 

місце серед ПТНЗ області.  

На протязі 2016-2017 н.р. в училищі були проведення І етапи з Всеукраїнських 

олімпіад з загальноосвітніх предметів, в ІІ обласному етапі прийняли участь 18 учнів 

та здобули такі перемоги: інформатика – 1 місце; екологія – 1 місце, економіка - 2 



місце, українська мова - 5 місце, історія – 5 місце. Команда учнів училища є 

постійними переможцями спортивних змагань місцевого та обласного рівнів, в 

загальному заліку училище посіло 2 місце серед ПТНЗ області. Також учні прийняли 

участь в олімпіадах та конкурсах зі спеціальних дисциплін серед ПТНЗ області: 

комп’ютерна верстака та дизайн – 3 місце, офісне програмування – учасники фіналу, 

охорона праці – 19 місце. Учні 1 курсу прийняли участь в 2 конкурсах проектів: 

«Україна НАТО - РАЗОМ», «Україна – це Європа», флешмоб «Україна – це Європа» 

посів 1 місце по області. ПТУ № 2 за активністю участі в обласних конкурсах та 

змагання посіло 5 місце серед ПТНЗ області. Загальний рейтинг діяльності училища 

– 16 місце по Дніпропетровській області (в 2015-2016 н.р. – 29 місце. 

  Педагоги закладу приймають участь в обласних семінарах, засіданнях 

предметних секцій. В 2016-2017 році на базі ПТУ № 2 пройшли такі обласні заходи: 

семінар викладачів інформатики (викладач Назаренко Т.І. провела відкритий урок з 

інформаційних технологій); семінар викладачів історії та правознавства (викладач 

Чернецька Н.О. провела відкритий урок з правознавства, міні-екскурсію в 

«Конвенцію по захисту прав дитини»), семінар практичних психологів (психолог 

Молчанова І.В. виступила доповідачем на тему ….). Майстер виробничого навчання 

Смілянець О.А. приняла участь в обласному конкурсі «Кращі веб-блог викладача 

(майстра в/н)», викладач Киян М.М. прийняв участь в конкурсі «Україна – НАТО – 

РАЗОМ» з творчою групою учнів 1 курсу працювали над проектом 

«Дніпропетровщина проти зброї», викладач Токар С.М. зайняла 3 місце в конкурсі 

Класних керівників серед ПТНЗ області. 
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