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Ти лише доти здатен 
сприяти освіті інших, 

поки продовжуєш 
працювати над власною 

освітою

Дістервег



Зміст методичної роботи щодо професійного 
зростання педагогів має бути спрямований на:

•оволодіння сукупністю педагогічних цінностей;
• зміст педагогічних, виробничих та Інтернет - технологій;
• досвід творчої діяльності;
• набуття психолого-педагогічних та спеціальних знань;
• вивчення перспективного досвіду інших фахівців;
• пошук нових методичних ідей, способів та прийомів
роботи;
• аналіз та узагальнення власного досвіду з позицій
сучасних вимог;
• ефективне та творче вирішення професійно-педагогічних
завдань з опорою на рекомендації науки і ефективної
педагогічної практики;
• безперервну самоосвіту



МАТЕРІАЛИ  
планування та організації роботи 

методичних комісій ПТНЗ

2015 рік



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• Методична комісія – одна із групових форм методичної роботи в ПТНЗ.
• Методичні комісії створюються при наявності трьох та більше 

викладачів, майстрів виробничого навчання певного предмету 
(професії) або споріднених предметів (груп професій).

• Методичні комісії створюються на навчальний рік,  засідання 
проводять, як правило, щомісячно.

• Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, 
які обираються з найбільш досвідчених викладачів, майстрів 
виробничого навчання. 

• Персональний склад методичних комісій, а також голови комісій 
затверджуються наказом директора ПТНЗ на початок навчального 
року.

•



• План роботи методичної комісії розробляється на навчальний рік за 
результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на 
основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної 
компетентності педагогічних працівників. План розглядається на 
засіданні педради та затверджується наказом директора ПТНЗ.

• На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому 
записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок 
денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень, приймаються 
конкретні рішення з розглянутих питань; до протоколу додаються 
матеріали з розглянутих питань.

• Керівництво методичною комісією оплачується. (Інструкція про 
порядок обчислювання заробітної плати працівників освіти (наказ 
МОН від 15.04.93 р. № 102  та наказ МОН від 24.02.2005р.№ 118)  
„Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної 
плати працівників освіти” (накази МОН  № 102 від 15.04.93 р. та від 
24.02.2005 р. № 112) див. „Директор школи” № 19, травень, 2005 р.) 

• Участь у роботі методичних комісій є професійним обов’язком 
кожного педпрацівника ПТНЗ.

•



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

• підвищити рівень фахової і методичної 
компетентності педагогічних працівників

• підвищити якість навчально-виховного 
процесу 

• вивчати, узагальнювати, пропагувати та 
використовувати передовий педагогічний 
та виробничий досвіди.



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ 
КОМІСІЙ

• вивчення нормативних документів, постанов, інструкцій, положень;
• розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації;
• аналіз робочої навчально-програмної документації, внесення коректив (в 

обсязі регіонального компоненту) у навчальні програми;
• вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних 

технологій, оновлення у зв’язку з цим змісту навчання і виховання, 
забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки, 
внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, 
поурочно-тематичних планів та інше;

• аналіз виконання робочих навчальних планів і програм;
• аналіз стану навчально-виробничого та навчально-виховного процесів;
• аналіз результатів навчально-виробничого та навчально-виховного 

процесів, якість знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і 
професійної культури;

• розробка пропозицій, рекомендацій щодо покращення професійно-
теоретичної, професійно-практичної підготовки або окремих навчальних 
дисциплін;



• реалізація річної науково-методичної проблеми методичної комісії, 
індивідуальних методичних проблем членів методичних комісій;

• підвищення педагогічного рівня членів методичної комісії, удосконалення 
методичної культури, залучення до інноваційної, дослідницько-
експериментальної діяльності, надання допомоги молодим педагогічним 
працівникам, організація відкритих уроків, взаємовідвідування уроків та їх 
обговорення;

• проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-
виробничого процесу засобами навчання, розробка рекомендацій щодо 
ефективного їх використання;

• організація предметних тижнів, конкурсів профмайстерності серед учнів, 
педпрацівників, проведення олімпіад і конкурсів з предметів та професій;

• вивчення, узагальнення передового педагогічного, виробничого досвіду 
педпрацівників, членів методичної комісії, пропаганда всеукраїнського, 
обласного ППД, ПВД;

• організація та координація самоосвітньою діяльністю педпрацівників;
• вивчення та обговорення роботи педпрацівників, що атестуються;
• аналіз та підведення підсумків роботи за рік, підготовка аналітичних 

матеріалів, творчих наробок, звітів, підсумкових матеріалів роботи над річною 
науково-методичною проблемою, обговорення планів роботи на подальше та 
інше.



СТРУКТУРА ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ ТА ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 
МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 
ФОРМА ПЛАНУВАННЯ 

(орієнтовна)

1. Вступ
Стислий аналіз виконання плану роботи методичної комісії за минулий 

навчальний рік, реалізація річної науково-методичної проблеми, 
індивідуальних методичних проблем членів методичної комісії.

Стан їх фахової та педагогічної майстерності, результативності в 
організації навчально-виховного процесу. 

Визначаються здобутки в роботі, причини та шляхи усунення недоліків. 
Окреслюються основні напрямки в роботі методичної комісії на 

наступний навчальний рік.
Річна науково-методична проблема методичної комісії (вказати)
2. Основні завдання методичної комісії на 20__-20__ (перерахувати)



3. Реалізація річної науково-методичної проблеми методичної комісії в аспектах 
індивідуальних методичних проблем планів методичної комісії.

№ з/п Прізвище, ім’я по 
батькові

Індивідуальна 
методична проблема

Форма реалізації 
індивідуальної 

методичної проблеми

Примітка, 
позначка про 
виконання, 

результативність



4. Зміст засідань методичної комісії
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• Пропонуємо для практичного використання модель плану роботи 
методичної комісії за блочно-модульною системою, як один із 
можливих варіантів планування 

• В рамках одного засідання умовно передбачається декілька 
тематичних розділів (модулів), а саме:

• І модуль – „Теорія” дана частина засідання методичної комісії 
передбачає: вивчення нормативних документів, рекомендацій, листів 
навчально-методичного кабінету ПТО, питання інновацій в педагогіці, 
методиці викладання або виховання учнів та інше.

• ІІ модуль – „Технологія” передбачає обговорення виконання 
навчальних планів і програм, підготовка і проведення директорських 
контрольних робіт, державної підсумкової атестації, державної 
кваліфікаційної атестації, олімпіад, конкурсів, виробничої практики; 
вимоги сучасних педагогічних технологій до організації та проведення 
уроку, питання адаптації та відпрацювання нових педагогічних ідей в 
практичній діяльності кожного члена методичної комісії; роботу по 
оновленню комплексно-методичного забезпечення та інше



• ІІІ модуль – „Творчість” передбачає знайомство з передовим 
педагогічним та передовим виробничим досвідом працівників даного 
ПТНЗ або області, презентація творчих здобутків членів методичної 
комісії, обговорення реалізації індивідуальних методичних проблем, 
результатів училищних, обласних конкурсів, атестації та інше.

5. Облік відвідування засідань методичної комісії її членами
6. Протоколи засідань методичної комісії (згідно вимогам

Інструкції з ведення ділової документації)

№
з/
п

Прізвище, 
ім’я по 

батькові

Число, місяць



ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

Головне в роботі – забезпечення зростання фахової та педагогічної 
компетентності; 

- зростання якості навчально-виховного процесу;
- пропаганда та впровадження ППД, ПВД.
Голова методичної комісії:
- проводить вхідне, проміжне, підсумкове діагностування 

педпрацівників;
- визначає рівень професійної та методичної компетенції педпрацівників, 

членів методичних комісій;
- розробляє проект річної науково-методичної проблеми, план 

роботи на рік, допомагає членам методичної комісії в розробці 
індивідуальних методичних проблем;

- організує вивчення нормативних документів, інструкцій, наказів;



• ініціює обговорення та внесення коректив в робочі навчальні плани, 
програми, поурочно-тематичне планування та ін.;

• - готує матеріали стосовно сучасних педагогічних інновацій, визначає 
форму вивчення даних актуальних проблем педагогіки, дидактики;

• - вивчає якість виконання робочих навчальних планів і програм, 
доводить до відома членів методичної комісії результати;

• - координує підготовку і проведення вхідного і вихідного тестування 
учнів, єдиних директорських контрольних зрізів, тематичних заліків, 
державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації та 
ін., організує обговорення результатів, впливає на якість рішень, які 
приймаються, відслідковує виконання прийнятих рішень;

• - організує і координує проведення конкурсів, олімпіад з базових 
дисциплін та предметів професійно-теоретичної підготовки, конкурсів 
професійної майстерності;

• - допомагає адаптувати сучасні педагогічні технології в практичну 
діяльність педпрацівників;

• - допомагає у підготовці відкритих уроків, предметних позаурочних 
заходів, організовує їх обговорення та обмін досвідом роботи;



- виявляє, вивчає, узагальнює позитивний досвід роботи членів 
методичної комісії; пропагує передовий педагогічний, передовий 
виробничий досвід;

- здійснює адресну допомогу, педпрацівників, наставників; курірує 
роботу молодих педпрацівників;

- вносить корективи, при необхідності, в план роботи методичної комісії;
- аналізує виконання річної науково-методичної проблеми методичної 

комісії, стежить за виконанням індивідуальних методичних проблем 
членами методичної комісії;

- бере участь в училищній методичній роботі, в роботі педради, 
методичної ради, училищних конкурсах, методичних тижнях та ін;

- готує і проводить творчі звіти членів методичної комісії, аналітичні 
матеріали за підсумками роботи за рік, відбирає кращі наробки 
педпрацівників для училищного та обласного методичного кабінету;

- проводить вихідне діагностування виявляє рівень компетентності членів 
методичної комісії на кінець року, складає проект плану роботи на 
наступний рік.



V. Форма річного звіту про роботу методичної комісії 
(орієнтовна)

Результати атестації

2014-2015 2015-2016

РОЗДІЛ 1 
Аналіз якісного складу педагогічних працівників методичної комісії



РОЗДІЛ 2
Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних 
кабінетів (лабораторій), що здійснили члени методичної 

комісії на протязі навчального року

Що зроблено
Що необхідно для 

оптимального 
функціонування



РОЗДІЛ 3
Науково-методична робота

• Короткий аналіз роботи за рік, результати роботи над річною 
методичною проблемою, виконання індивідуальних методичних 
проблем членами методичних комісій.

• Під час проведення аналізу вказати кількість та тематику проведених 
семінарів, круглих столів, дискусій, відкритих уроків, позакласних 
заходів, участь членів методичних комісій в обласних конференціях, 
семінарах, конкурсах (та інше), публікації в засобах масової 
інформації.



РОЗДІЛ 4
Ефективність організації навчально-виховного процесу

(результати роботи з учнями)

№ 
п/п

Прізвище, 
ім’я по 

батькові

Курс 
(професія) Предмет

Рівень навчальних досягнень 
(за рік, ДПА, ДКА)
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РОЗДІЛ 5
Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду

Вивчався Впроваджувався

Прізвище, 
ім’я по 

батькові

Проблематика 
досвіду

Прізвище, 
ім’я по 

батькові

Проблематика 
досвіду



РОЗДІЛ 6
Інноваційна діяльність членів методичної комісії

Прізвище, ім’я по 
батькові

Напрямки роботи

Створення авторського підручника, 
програми, апробація нових 
підручників або програм, участь в 
науковому експерименті, 
впровадження сучасних 
педтехнологій, робота з 
обдарованими дітьми та інше.



ТИПОВІ НЕДОЛІКИ В ПЛАНУВАННІ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

• Невірно названа методична комісія.
• Відсутня річна методична проблема методичної комісії.
• Методична проблема методичної комісії не узгоджена з єдиною 

науково-методичною проблемою ПТНЗ.
• Індивідуальні методичні проблеми педпрацівників не представлені як 

аспект річної методичної проблеми методичної комісії.
• Не плануються очікувані результати на кінець навчального року.
• Відсутні питання виконання робочих навчальних планів і програм.
• Вивчення сучасних педагогічних технологій відбувається формально, 

поетапно не відпрацьовують методику впровадження елементів 
сучасних інновацій.

• Плани роботи не відображають своєрідність конкретного ПТНЗ, 
специфіку професійної підготовки учнів, відсутні питання щодо 
вивчення та впровадження в практику досягнення науково-технічного 
прогресу.



• При проведенні відкритих уроків не плануються методична мета або 
планується без урахування індивідуальної проблеми педпрацівника.

• Пропаганда передового педагогічного досвіду якщо і планується, то, як 
правило, на досвіді роботи училищних педпрацівників, не впроваджуються 
елементи досвіду роботи педпрацівників області, України.

• Не плануються вивчення наказів МОН, методичних рекомендацій НМК ПТО, 
матеріалів обласних методичних секцій.

• Не розглядаються питання самоосвіти членів методичної комісії, 
самоконтролю, самоаналізу та ін.

• Не плануються питання навчання учнів прогресивним способам праці, 
дотримання технологічної дисципліни, ефективного використання 
загальноосвітніх, загальнотехнічних і спеціальних знань в роботі.

• Не плануються підведення підсумків роботи за рік, звітів членів методичної 
комісії щодо реалізації індивідуальних проблем, не планується робота по 
підсумковому вихідному діагностуванню педпрацівників.

• Протоколи засідань не відповідають вимогам ведення ділової документації. 
Рішення, що приймаються – формальні, носять загальний, декларативний 
характер, не передбачають чітких дій щодо ліквідації недоліків або 
покращення роботи.

•
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