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Підвищення кваліфікації 

 

 

•  «Університет менеджменту освіти», НАПН 

України, м. Київ 2011р.,заступники директорів 

ПТНЗ з навчальної (навчально-методичної) 

роботи. 

«Університет 

менеджменту освіти», 

НАПН України, м. Київ 

2015р., методисти ПТНЗ (І 

етап) 



Професійне кредо:  
Безумство – діяти по 
старому і чекати 
нових результатів. 

 А. Ейнштейн  
 

Життєве кредо:  
Немає нічого,   
щоб не долалося 
працею. 

Д. Бруно 



 Завдання удосконалення професійної компетентності 
педагогічних кадрів, підвищення їх наукового та 

загальнокультурного рівня вирішуються через  систему 
методичної діяльності.  

   

  Індивідуальна методична тема 

 

      «Роль методичної роботи у підвищенні 

рівня професійної підготовки педагогів». 

 

      



Методичний кабінет 

        Центр науково-методичної роботи з 
педагогічними працівниками. Він забезпечує 
управління двоєдиним педагогічним процесом, що 
охоплює діяльність, спрямовану на підвищення 
педагогічної майстерності викладачів, майстрів 
виробничого навчання, з одного боку , і якість 
навчання учнів - з іншого. 



Основні напрямки роботи: 

      Поширення активних та інтерактивних методів 
навчання. 

     Виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 

      кращого  педагогічного досвіду. 

     Керівництво роботою методичних комісій, 
предметних           комісій та координація їх 
діяльності. 

     Методична допомога молодим викладачам та 
майстрам     виробничого навчання. 

     Проведення методичних семінарів,  нарад,тренінгів, 
виступи на педагогічній раді. 

     Вивчення роботи викладачів та майстрів виробничого 

     навчання в міжатестаційний період. 

     Допомога в написанні методичних розробок та 
посібників,  документації. 



Структура 

навчально-методичної роботи ПТУ№11 м. Нововолинськ 

1 

Навчально-методичні 

консультації 

Педагогічна  рада Психологічна служба 

Колективні форми роботи Групові форми  

роботи 

Індивідуальні форми роботи 

Психологічні тренінги Методичні та предметні 

комісії 

Методкомісія з підготовки трактористів-

машиністів с\г виробництва 

Методкомісія з підготовки електромонтерів з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Предметна комісія викладачів 

природничо-математичних дисциплін 

Методкомісія з підготовки мулярів, малярів, 

штукатурів 

та столярів будівельних 

Предметна комісія викладачів 

предметів фізична культура і здоров’я, Захист 

Вітчизни 

 

Консультації 

Анкетування 

Предметна комісія викладачів гуманітарних та 

суспільних дисциплін 

Методкомісія класних керівників і вихователів 

Методкомісія з підготовки кухарів,кондитерів 

Педагогічна рада 

Вивчення і пропаганда 

ППД 

Предметні тижні 

Педагогічні читання 

Психолого-педагогічні 

семінари 

Інструктивно—

методичні наради     та 

оперативки 

Дні відкритих дверей 



Педагогічні ради 
Постійно діючим органом, який обговорює 

найважливіші питання  роботи в училищі, є 

педагогічна рада.  

 



Педагогічні читання, психолого-

педагогічні тренінги, семінари 
удосконалюють професійні компетентності 

педагогічнихпрацівників, допомагають впровадженню 

нових технологій, форм і методів професійної 

підготовки учнів, сприяють творчому та 

професійному розвитку педагога, а також розвивають 

вміння.подолання стресових ситуацій.  



Виставка-ярмарок педагогічних 

ідей «Формула успіху»  
допомагає розкриттю творчих можливостей 

педагогічних працівників в реалізації завдань 

реформування освіти, науково-методичного супроводу 

навчально-виховної роботи. 



Науково-методична діяльність 
                    Друковані матеріали: 

• «Упровадження інноваційних педагогічних технологій», 
Профтехосвіта, 2015р. 

• «Проектні технології», Профтехосвіта, 2015р. 

• «Організація роботи навчального кабінету», Завуч, 2011р. 

• «Інноваційні технології в особистісно орієнтованому 
навчанні», Завуч, 2011р. 

• Стаття в інформаційно-методичному віснику «Професійна 
освіта Волині»,2011р. 

  Дослідницький проект «Математика і мистецтво»,нагороджено 
грамотою управління освіти і науки Волинської 
облдержадміністрації, 2013р. 

  Тренінг «Сучасний урок. Яким йому бути» 

  Виступи на педагогічних радах,педагогічних семінарах, 
педагогічних читаннях 

 
 
 
 
 
 

 



Створено презентації 

• Методична робота 

• Сучасний урок. Шляхи його 

удосконалення 

• Інформаційно-освітнє середовище 



Результати роботи 

•                                              


