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У 2015-2016 н.р. методична робота в ліцеї була сконцентрована навколо єдиної науково-
методичної проблеми : «Тенденції модернізації змісту професійно-теоретичної, професійно-
практичної підготовки в умовах продуктивного навчання» через аспект: « Впровадження 
перспективного досвіду організації навчального процесу на основі продуктивного навчання».                                                                                                                                                                                                                                           

Виходячи з поставленої проблеми, пріоритетними  завданнями у 2015-2016 році  стало 
формування професійних компетенцій педагогічних працівників стосовно впровадження   
елементів даної технології на  продуктивність  педагогічного процесу в  закладі. 

Яскравим підсумком роботи над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми ліцею 
(2013-2016 н.р.) стала участь у веб-конференції  «Продуктивне навчання - надійне інвестування в 
майбутнє», що підвела підсумки роботи закладу щодо реалізації єдиної науково-методичної 
проблеми, популяризує позитивний досвід роботи щодо ефективного впровадження педагогічних 
інновацій, продуктивного навчання. 

З метою формування необхідних фахових та психолого-педагогічних вмінь педагогічних 
працівників була організована робота 6 методичних комісій, 5 ліцейних шкіл,  проводились 
засідання творчих груп, семінари-практикуми, круглі столи, майстер-класи і т.д.                                                                                             

Продуктивно навчаючись,  ми отримали підґрунтя для продуктивної роботи. 

У 2015-2016 н.р. на базі ліцею проводились:  

- обласний семінар-практикум для працівників професій торгівлі з проблеми: «Імітаційно-ігрова 
технологія навчання на уроках професійної підготовки як шлях формування продуктивної 
навчальної діяльності учнів»; 

-  обласна  школа ППД з проблеми «Використання робочого зошита при проведенні теоретичних 
та лабораторно- практичних занять з предмета «Устаткування підприємств харчування»; 

- обласний семінар-практикум для методистів ПТНЗ з проблеми: «Технологія Web-квесту на 
уроках професійно-теоретичної підготовки»; 

- обласний семінар  викладачів інформатики, технології та інформаційних технологій з проблеми: 
«Ресурси Інтернет як засіб підвищення ефективності навчання»; 

- V обласні педагогічні читання «Педагогіка  Шаталова – досвід з минулого або формула успіху 
сьогодні».  Актуальними були виступи заступника директора з НВР Данеко В.В. - «Ціна оцінки» 
за методом В.Ф.Шаталова  та викладача професійно-теоретичної підготовки Калужській В.О. -  
«Педагогічні ідеї Шаталова В.Ф. в роботі педагогів професійно-теоретичної освіти 
Кіровоградщини»; 
Педагогічні працівники ліцею взяли участь: 

- в Міжнародній науково-практичний   Інтернет-семінар «Інноваційні технології при підготовці  
фахівців ресторанного господарства»                                                                                                                                
( Калужська В.О.); 

- в VІІ Всеукраїнській науково-практичній  конференції “Інноваційна професійно-технічна 
освіта”( Калужська В.О.);  

-  в обласній науково-практичній  конференції  «Безпека дітей в інтернеті: попередження, освіта, 
взаємодія» (Данилова Ю.Л.);    

- В обласному методичному консиліумі «Сучасні ІКТ- нові орієнтири професійної  освіти» 
(викладач інформаційних технологій Гринчишина А.О.) 

- у відкритій Інтернет-конференції   «Шляхи ефективного впровадження новітніх  освітніх 
технологій у навчальних закладах». (Данилова Ю.Л.).  
Протягом 2015-2016 н.р. педагогічні працівники ліцею та учні наполегливо створювали власний 
професійно-теоретичний, загальноосвітній, навчально-виробничий та навчально-виховний 
продукт. З метою підвищення професійної компетентності викладачів, майстрів виробничого 
навчання, поглиблення та розширення знань з предметів, професій та розвитку творчості учнів, в 
ліцеї підготовлені та проведені 10  творчих тижнів методичних комісій та професій. В рамках 
творчих тижнів проводився цілий ряд різноманітних конкурсів, виставок, олімпіад, відкритих 



уроків та позакласних заходів, майстер-класів.                                                                                                                                                
За 2015-2016 н.р.  проведено  11 відкритих уроків, 6 семінарів-практикумів та майстер-класів, 
24 продуктивні методичні заходи.  

Методичною, психологічною службами ліцею з метою підвищення професійних 
компетенцій молодих викладачів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки, 
майстрів виробничого навчання  були проведені відкриті засідання школи професійної адаптації 
педагога-початківця, інноваційних технологій,  авторської школи передового педагогічного 
досвіду,  ліцейної школи голів методичних комісій, засідання динамічної творчої групи по 
впровадженню програми «Інтел. Навчання для майбутнього»  

Вивчений  ППД : 

 викладача професійно-теоретичної підготовки  Данеко В.В. “Створення ситуації успіху на 
уроках професійно – теоретичної підготовки, як засіб формування ключових компетенцій 
майбутніх робітників ”;  

 викладача професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар»   Калужської В.О. з проблеми :  
«Використання робочого зошита при проведенні теоретичних та лабораторно- практичних 
занять з предмета «Устаткування  підприємств харчування».  
Протягом 2015-2016 н.р. педагогічними працівниками ліцею підготовлено:   

1.  Посібник  для формування нових знань і навичок щодо використання сучасних  IT -технологій  
“Створюємо презентацію в Prezi” (Блідар І.М.).  

2. Інформаційний дайджест для голів методичних комісій   “Головне про Prezi” (Блідар І.М.)..  
3. Робочий зошит для виконання ЛПР з предмету “Матеріалознавство”(Данеко В.В.).    
4.  Інформаційний буклет  “Web-Quests – педагогічна чи Інтернет-технологія?!”( Гринчишина 

А.О.). 
5. Інформаційний дайджест  “Знайомство з сервісом learningApps. Org” (Данилова Ю.Л.). 
6. Робочий зошит для проведення теоретичних та лабораторно- практичних занять з предмета 

«Устаткування  підприємств харчування» (Калужська В.О.).. Публікація в журналі 
“Профтехосвіта” №3(87), березень 2016 року (продуктивний урок на тему “Малювання волосся 
різного типу й фактури: локонів, хвиль тощо” (Блідар І.М.).  

7. Інформаційний дайджест для педагогічних працівників торгівлі “Новини з крамниці” (Гонсалес 
Ю.С.). 

8. Збірник “Інновації в українській торгівлі” (Гонсалес Ю.С.). 
9.  Збірник кращих продуктивних уроків з професій сфери послуг, торговельно-комерційної 

діяльності, громадського харчування, загальноосвітньої підготовки за 2013-2016 н.р. (Блідар 
І.М.).  

10. Методичні рекомендації до написання дипломних, творчих робіт (Калужська В.О.).  
 У зв’язку з цим, основні акценти методичного кабінету були направлені на:                                                                                                                                                            

Визначені основні напрями роботи методичного кабінету:                                                                  
1.Створення умов для індивідуальної роботи педагогів шляхом систематичного забезпечення 
науково-методичною літературою.                                                                                                                                              
2. Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковій організації праці та 
педагогічної творчості.                                                                                                                        
3.Організація консультацій із проблем психолого-педагогічної, фахової підготовки у 
викладанні предметів.                                                                                                                                                 
4. Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення 
педагогічних працівників необхідною інформацією.                                                                                                                         
5. Участь у проведенні методичних заходів:                                                                                                       
- науково-практичних конференціях, семінарах, педагогічних читаннях,                        
творчих звітах, аукціонах;                                                                                                                                                          
- презентація ППД роботи педагогічних працівників ліцею;                                                             



- здійснення наставництва, стажування молодих педагогів;                                                                                           
-  сприяння педагогічним працівникам у науково-методичній та експериментальній роботі.    
6. Упровадження в практику роботи педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки, 
технологій, ІКТ.                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                          

№ 
п/п 

Зміст заходів Термін  Відповідальни
й 

1 2 3 4 
І. Організаційні заходи 
1. Затвердження плану роботи методичного кабінету на 2016-

2017 н.р. та аналіз роботи методичного кабінету за минулий 
рік. 

Вересень-
жовтень 

Завідуюча 
методичним 
кабінетом 
Блідар І.М. 

2. Упровадження в практику роботи  досвіду педагогічних 
працівників ПТНЗ ліцею, області. 

Протягом 
року 

Методист  

3. Поповнювати банк даних програмно-методичної, 
нормативно-правової, науково-технічної інформації 

Протягом 
року 

Методист 

4. Організацію роботи над єдиною науково-методичною 
проблемою «Новітні інформаційно-комунікаційні технології 
як важливий ресурс підвищення якості  навчально-виховного 
та навчально-виробничого процесу» через аспект 
«Теоретичні та методичні аспекти  впровадження сучасних 
ІКТ та електронного освітнього контенту».  
 

Протягом 
року 

Заступник 
директора з 
НВР 
Методист, 
голови МК  

5. Удосконалення структури і форми роботи з обдарованими 
дітьми. 

Протягом 
року 

Блідар І.М. 

6. Упровадження інноваційних форм і методів роботи з 
педагогічними працівниками ліцею. 

Протягом 
року 

Голови 
методичних 
комісій 

ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення 
    
1. Навчально-методичні консультації педагогічним 

працівникам 
Протягом 
року 

Методист 

2. Співбесіди з педагогічними працівниками щодо вибору 
індивідуальних науково-методичних проблем. 

Вересень Методист 

3. Провести вхідне анкетування педагогічного колективу за 
анкетою самооцінки ІКТ-компетентності вчителя та тестом 
на встановлення рівня володіння ІКТ. 

Вересень-
жовтень 

Методист 

4. Підготовка матеріалів педагогічних працівників до друку. Січень Члени 
методичної 
ради 

5. Передплата освітніх інформаційно-методичних видань, 
придбання літератури 

Протягом 
року 

Члени 
методичної 
ради 

6. Стежити за підшивками загально-педагогічних газет і 
журналів, методичних газет і журналів 

Постійно Бібліотекар 



7. Поповнювати картотеку статей педагогічної преси на 
педагогічні теми, керівних та нормативних документів про 
освіту 

Постійно Бібліотекар 

8. Стежити за змінністю інформації на постійних та 
динамічних стендах 

Постійно Зав. метод-
кабінетом 
Блідар І.М. 

ІІ. Робота з кадрами 
 
 
 
№ 
п/п 

Зміст заходів Термін  
 
 

Відповідальни
й 

1. Сприяти діяльності шкіл молодого майстра, професійної 
адаптації педагога-початківця, ІТ-технологій, голів 
методичних комісій, ППД, творчих груп. 

Постійно Адміністра-ція 
ліцею 

2. Брати участь в організації та проведенні обласних семінарів-
практикумів 

Протягом 
року 

Адміністра-ція 
ліцею 

3. Провести вернісаж педагогічних ідей (творчі звіти 
педпрацівників, що атестуються) 

Лютий Заступник 
директора з 
НВР  

4. Забезпечити методкабінет сучасними технічними і наочними 
посібниками, комп’ютерною технікою 

До 01.12 Директор 

5. Організувати роботу методичних комісій До 15.09 Заступник 
директора з 
НВР  

6. Оформити тематичні папки з інформаційними матеріалами 
про сутність інноваційних педагогічних, ІКТ технологій 

До 01.11 Зав. метод-
кабінетом 
Блідар І.М. 

7. Поповнювати інформаційно-методичні стенди: 
- «Планування інноваційної діяльності ліцею» 
- «Атестація. Готуємось. Вивчаємо. Звітуємо.» 
- «По сходинкам педагогічної майстерності» 
- «Інформаційний вісник» 

Протягом 
року 

Адміністра-ція, 
методист 

8. Практикувати системний аналіз та самоаналіз відвіданих 
уроків 

Постійно Заступник 
директора з 
НВР 

9. Оформити матеріали атестації педпрацівників, плани роботи 
гуртків. 

До 20.09 Методична 
рада 

10. Обладнати належно робочі місця педагогів для 
самоосвітньої роботи 

До 01.10 Зав. метод-
кабінетом 
Блідар І.М. 

11. Заслухати на засіданні педагогічної ради звіт про роботу 
методкабінету 

Червень Методист 

12. Вивчити стан викладання предметів: 
 «Технології» – викладач Матюха Ю.В.;  «Технологія 
приготування їжі з основами товарознавства, обладнання 
ПГХ, організація ПГХ» – викладач  Калужська В.О.; з 
професії «Перукар (перукар-модельєр), Манікюрник» 
(кваліфікація – перукар 1 класу) – майстри  виробничого 
навчання Шамаріна М.А. 

І-ІІ семестри 
(заслухати на 
педраді) 

Педагогічна 
рада 

13. Стежити за естетичним виглядом кабінету Постійно Зав. метод-



 

 

кабінетом 
Блідар І.М. 

14. Надавати допомогу педпрацівникам, які атестуються, щодо 
формування й удосконалення навичок самоосвітньої 
діяльності 

Період 
атестації 

Методист 

15. Організувати на базі методичного кабінету постійно діючий 
психолого-педагогічний семінар 

По плану Практичні 
психологи 

16. В методичному кабінеті зосередити: 
- плани роботи методичних комісій; 
- кращі методичні розробки відкритих уроків, 

позакласних заходів; 
- матеріали конкурсів, фестивалів, предметних тижнів і 

т.д. 

Травень-
червень 

Члени 
методичної 
ради 

ІV. Контроль, аналіз, регулювання навчально-виробничого процесу 
№ 
п/п 

Зміст заходів Термін  Відповідальний 

1. Тематична перевірка «Планування методичної роботи». Вересень Адміністрація 
2.  Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які 

атестуються. 
Протягом 
року 

Директор, 
заступник 
директора з НВР, 
методист 

3.  Контроль за якістю навчально-виробничого процесу, участю 
в конкурсах, олімпіадах, обласних методичних заходах. 

Протягом 
року 

Адміністрація 

VІ. Вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду 
№ 
п/п 

Зміст заходів Термін  Відповідальний 

1. Поповнити картотеку ППД області та картотеку методичної 
літератури 

До 20.10 Заступники 
директора 

2. Узагальнити матеріали з досвіду роботи майстра 
виробничого навчання Калужскої В.О. з проблеми: 
«Сучасний комплекс дидактичного забезпечення предмета 
«Устаткування підприємств громадського харчування» - 
запорука успішного формування предметних компетенцій 
учнів»,з професії «Кухар», 3 розряд  

Протягом 
року 

Методист, 
голови  МК 

3. Узагальнити кращий досвід викладачів та  майстрів 
виробничого навчання. 

Протягом 
року 

Методист 

4. Організувати наставництво, стажування молодих майстрів 
виробничого навчання. 

Протягом 
року 

Старший 
майстер 

5. Вивчення потреб педагогічних працівників у підвищенні 
фахового рівня, мотивація їхньої участі у методичній роботі. 

Вересень Заступники 
директора 

6. Організація взаємовідвідування уроків. Вересень Заступник 
директора з НВР 

7. Складання графіка проведення відкритих уроків та виховних 
заходів. 

Вересень Заступник 
директора з НВР 

8. Організація наставництва. Вересень Заступник 
директора з НВР 

9. Робота з поповнення картотеки ППД. Протягом 
року 

Заступник 
директора з НВР 



 

  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


