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1. Єдина методична проблема 

Єдина науково-методична проблема «Інноваційні підходи до навчання в 

процесі підготовки кваліфікованих робітників, як ефективний засіб розвитку 

ключових компетенцій учнів» (обговорено та схвалено на засіданні 

педагогічної ради Протокол №1 від 30.08.2019 р.). Наказ №119 від 02.09.2019 

року «Про затвердження рішень педагогічної ради №1». 

 

 

Перспективний план роботи 

ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» 

над єдиною науково-методичною проблемою 

 

«Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки кваліфікованих 

робітників, 

як ефективний засіб розвитку ключових компетенцій учнів» 

на 2019-2024 н.р. 

 

(розроблений творчою групою із запровадження єдиної науково-методичної 

проблеми ліцею «Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки 

кваліфікованих робітників, як ефективний засіб розвитку ключових 

компетенцій учнів») 

 

І етап – ІІ семестр 2018-2019, 2019-2020 навчальний рік 

Діагностика.  Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми.  

Ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації 

 
 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про виконання 

1. Організувати роботу творчої 

групи з єдиної проблеми 

Травень 2019  Методист Наказ №86 «Про 

створення творчої 

групи щодо з 

розробки 

перспективного плану  

реалізації науково-

методичної 

проблеми» від 

14.05.2019 

2. Аналіз діагностичного 

дослідження професійної 

діяльності педагогічних 

працівників, визначення єдиної 

науково-методичної проблеми 

Травень – червень 

2019  

Творча група  

3. Спрямувати роботу методичних 

комісій ліцею на реалізацію 

єдиної методичної проблеми 

«Інноваційні підходи до 

навчання в процесі підготовки 

кваліфікованих робітників, як 

ефективний засіб розвитку 

ключових компетенцій учнів» 

Протягом року Методист, 

 голови методичних 

комісій, керівники 

творчих груп, шкіл 

 



4. Вивчення матеріалів з науково-

методичної проблеми ліцею 

Протягом року Методист  

5. Співбесіда з педагогами з питань 

роботи над єдиною методичною 

проблемою 

Червень, вересень Методист 

 

 

6. Засідання методичної ради 
«Про організацію роботи 

методичних комісій над єдиною 

науково-методичною 

проблемою» 

Серпень 2019  Методист, 

голови МК 

 

7. Моніторинг успішності учнів І 

курсу за курс базової загальної 

середньої освіти 

Вересень 2019  Методист, викладачі, 

класні керівники 

Наказ №148 «Про 

проведення 

перевірочних  

контрольних робіт 

серед учнів І-го 

курсу» від 19.09.2019 

8. Оформити довідково-

інформаційний куточок з 

проблемної теми 

Вересень 2019 р 

 

Методист  

9. Педагогічна рада в рамках 

роботи над єдиною методичною 

проблемою: 

«Сучасні підходи до організації 

навчання» 

 

 

Жовтень 2019                         

 

 

Голова педагогічної 

ради, методист,  

голови МК 

Наказ №137 «Про 

підготовку та 

проведення засідання 

педагогічної ради № 

2» від 06.09.2019 р. 

Наказ № 155 «Про 

затвердження рішень 

педагогічної ради № 

2» від 08.10.2019 р. 

10. Методичний семінар «Шляхи 

формування освітніх 

компетентностей учнів» 

Листопад 

2019  

Методист  

11. Круглий стіл «Робота з 

невстигаючими учнями та її роль 

у системі підвищення 

навчальних досягнень учнів» 

Грудень 2019  Методист, 

практичний психолог 

 

12. Психолого-педагогічний 

семінар «Булінг в закладі освіти: 

причини, наслідки, запобігання 

та відповідальність» 

 

4 рази на рік 

 

Заступник директора 

з НВР 

практичний психолог 

Проведено: 

1. Семінар-

тренінг «Наше 

здоров’я в наших 

руках». 

2. Тренінгове 

заняття 

«Психологічний 

тимбилдінг – 

будування команди». 

3. Круглий стіл 

«Безпечний заклад 

освіти. Маски 

булінгу». 

4. Тренінг 

«Людина-індивід, всі 

разом - колектив». 

13. Педагогічні читання «Сучасні 

педагогічні технології. Їх 

актуальність в процесі 

підготовки  кваліфікованих 

робітників» 

Січень 2020 р. 

 

Методист, 

методична рада 

 

14. Школа педагогічної 

майстерності:  

 Інноваційні методи  

проведення уроків виробничого 

навчання 

 Організація 

 

Листопад 2019 

 

 

Січень 2020 

 

Методист, керівник 

школи  

 



індивідуальної роботи з 

учнями 

15. Тиждень методичної допомоги 
«Мистецтво стати педагогом» 

Лютий 2020 р. 

 

Методична рада  

16. Оформлення довідково-

інформаційних матеріалів з 

визначеної теми. 

Червень 2020 р. Методична рада,  

творча група 

 

 



 

2. Планування та проведення педагогічних рад 

 

Дата 

проведення 

Основні питання 

методичного характеру, що 

розглядалися 

Доповідачі  Результативність 

прийнятих рішень  

Засідання 1 

«Настановча педрада» 

30.08.2019 Обговорення навчальних 

планів з професій, за якими 

ведеться підготовка 

кваліфікованих робітників у 

ліцеї 

Заступники 

директора 

Навчальні робочі плани 

погоджені 

Презентація та затвердження 

плану роботи педагогічного 

колективу ліцею, плану роботи 

педагогічної ради, циклограми 

методичної роботи на 2019-

2020навчальний рік 

Директор, 

методист 

Наказ № 120 «Про 

організацію методичної 

роботи з педагогічними 

працівниками у 2019-2020 

н.р.» від 02.09.2019 р. 

Затверджено нову ЄМП 

ліцею 

Про підсумки роботи 

колективу по організації та 

проведенні вступної компанії у 

2019 році. Зарахування учнів 

на перший курс 

Директор  Наказ №1 «З - УДЗ» «Про 

зарахування до складу 

учнів, прийнятих на 

навчання за державним 

замовленням» від  

02.09.19  

Наказ № 149 «Про 

організацію 

профорієнтаційної роботи 

на 2019-2020 н.р.» від 

19.09.2019 р. 

Розроблено план заходів з 

організації профорієнта-

ційної роботи 

Про педагогічне навантаження 

викладачів  на 2019-2020 

навчальний рік 

Заступники 

директора 

Наказ № 105 «Про 

розподіл педагогічного 

навантаження між 

педагогічними 

працівниками у 2019-20 

н.р.» від 02.09.2019 р. 

Закріплення майстрів в. н. та 

класних керівників за 

навчальними групами, 

призначення  завідувачів  

кабінетами, лабораторіями, 

майстернями, голів 

методичних комісій 

Директор  Наказ №110 «Про 

закріплення майстрів в/н 

за навчальними 

(виробничими)» від 

02.09.19р. 

Наказ №106 «Про 

призначення класних 

керівників навчальних 

груп на 2019-20 н.р.» від 

02.09.2019 р. 

Наказ №109 «Про 

затвердження голів та 



персонального складу МК 

ліцею, додаткову оплату 

за керівництво МК у 19-

20 н.р.» від 02.09.19 р. 

Створення комісії з перевірки 

виконання рішень педрад 

Директор Наказ №117 «Про 

створення комісії з 

контролю за виконанням 

рішень педагогічної 

ради» від 02.09.2019р. 

Наказ № 119 «Про 

затвердження рішень 

педагогічної ради №1» від 

02.09.2019 р. 

Засідання 2 

«Сучасні підходи до організації навчання» 

07.10.2019 Про хід виконання рішень 

попередніх педагогічних рад 

Комісія з 

перевірки 

виконання 

рішень 

Наказ № 155 «Про 

затвердження рішень 

педагогічної ради № 2» 

від 08.10.2019 р. 

Про стан навчально-

матеріальної бази з професій 

за якими ведеться підготовка в 

ліцеї та ефективність її 

використання під час 

проведення уроків 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Методист,  

заступник 

директора з 

НВР 

Наказ №137 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 2» від 06.09.2019 

р. 

 

Соціальний портрет 

першокурсника (за 

результатами психолого-

педагогічних спостережень) 

Заступник 

директора з 

НВР, 

практичний 

психолог 

 

Засідання 3 

10.01.2020 Про хід виконання рішень 

попередніх педагогічних рад. 

Комісія з 

перевірки 

виконання 

рішень 

Наказ № 13 «Про 

затвердження рішень 

педагогічної ради № 3» 

від 13.01.2020 р. 

Про підсумки методичної, 

навчально-виховної та 

навчально-виробничої роботи 

за І семестр 2019-2020 н.р 

Методист,  

заступник 

директора з 

НВР 

Наказ №197 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 3» від 04.12.2019 

Звіти про підсумки 

навчально-виховної, 

методичної роботи за І 

семестр 2019-2020 н.р. 
Наказ №14 «Про 

організацію навчання з 

базової комп’ютерної 

підготовки педагогічних 

працівників» від 

13.01.2020 р.  

Наказ №41 «Про 

підсумки навчання з 



базової комп’ютерної 

підготовки педагогічних 

працівників» від 

25.02.2020 р.  

Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предметів природничого 

спрямування (фізики, хімії, 

біології) 

Методист,  

заступник 

директора з 

НВР 

 

Наказ №130 «Про 

організацію вивчення 

стану викладання 

предметів природничого 

спрямування (фізики, 

хімії, біології)» від 

03.09.2019 

Наказ №215 «Про 

підсумки вивчення стану 

викладання предметів 

природничого 

спрямування (фізики, 

хімії, біології)» від 

27.12.2019 

Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

фізичної культури 

Методист,  

заступник 

директора з 

НВР 

Наказ №129 «Про 

організацію вивчення 

стану викладання та рівня 

навчальних досягнень 

учнів з фізичної 

культури» від 03.09.2019  

Наказ №216 «Про 

підсумки вивчення стану 

викладання та рівня 

навчальних досягнень 

учнів з фізичної 

культури» від 27.12.2019 

Про стан охорони праці, 

техніки безпеки, виробничої 

санітарії під час освітнього 

процесу в ліцеї 

Інженер з ОП Звіт про стан ОП та БЖ 

Позачергова педагогічна рада 

20.01.2020 Обговорення та затвердження 

плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

ліцею в ЗІППО м. Ужгород на 

2020 рік 

Методист  Затверджено план 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

ліцею в ЗІППО м. 

Ужгород на 2020 рік 

Засідання 4 

«Атестація – крок до успіху» 

16.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про хід виконання рішень 

попередніх педагогічних рад 

Комісія з 

перевірки 

виконання 

рішень 

Наказ № 52 «Про 

затвердження рішень 

педагогічної ради № 4» 

від 17.03.2020 р. 

Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

німецької мови та історії 

Методист,  

заступник 

директора з 

НВР 

Наказ №37 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 4» від 17.02.2020 

р  

Наказ №131 «Про 

організацію вивчення 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

стану викладання 

німецької мови, історії 

України та Всесвітньої 

історії» від 03.09.2019 

Наказ №42 «Про 

підсумки вивчення стану 

викладання німецької 

мови, історії України та 

Всесвітньої історії» від 

28.02.2020 

Самоосвіта педагогів як 

складова системи внутрішньої 

методичної роботи 

Методист, 

голови МК 

Практичним психологом 

проведено діагностику 

педагогічної оцінки та 

самооцінки готовності 

педагогічних працівників 

до саморозвитку 

Творчі звіти педагогів, що 

атестуються. Затвердження 

характеристик 

Директор, 

методист 

Затверджені 

характеристики 

Засідання 5 

«Роль позакласних заходів у формуванні ключових 

компетентностей  здобувачів освіти» 

18.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Про хід виконання рішень 

попередніх педагогічних рад 

Комісія з 

перевірки 

виконання 

рішень 

Наказ № 63 «Про 

затвердження рішень 

педагогічної ради № 5» 

від 19.05.2020 р. 

Про роботу гуртків, секцій 

щодо формування в учнів 

високих морально-етичних 

якостей і національної 

свідомості 

Заступник 

директора з 

НВР, керівники 

гуртків 

 

Про стан професійно-

практичної підготовки учнів та 

організація співпраці з 

роботодавцями 

Заступник 

директора з 

НВР 

 

Засідання 4 

«Підсумкове засідання» 

26.06.2020 Звіт  про роботу комісії з 

перевірки виконання рішень 

педагогічних рад 

Голова комісії  Картка контролю 

Про підсумки методичної, 

навчально-виховної та 

навчально-виробничої роботи 

за 2019-2020 навчальний рік 

Заступники 

директора з          

НВР, НВР, 

методист 

Наказ №66 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 6» від 25.05.2020 

р. 

Звіти про підсумки 

навчально-виховної, 

методичної роботи за 

2019-2020 н.р. 

Про переведення учнів на 

наступні курси. Видача 

документів про відповідний 

освітній та   освітньо-

Заступник 

директора з 

НВР 

Буде видано наказ  «Про 

перевід учнів на наступні 

курси» від 30.06.2020 р. 

Буде видано наказ «Про 



кваліфікаційний рівень, 

нагородження за успіхи в 

навчанні. 

випуск учнів» від 

30.06.2020 р. 

Буде видано наказ «Про 

призначення стипендії» 

від 26.06.2020 р. 

Вироблення концепції та 

програми розвитку ліцею. 

Визначення основних  

напрямків роботи ліцею на 

2020-2021 навчальний рік.   

Директор   

 



3. Засідання методичної ради при методичному кабінеті 

 

Дата 

проведення 

Основні питання, що 

розглядалися 

Доповідач Результативність 

прийнятих рішень  

Засідання 1 

29.08.2019 

Про підсумки 

результативності методичної 

роботи у 2018-2019 

навчальному році. Основні 

напрямки роботи та завдання 

на 2019-2020 н.р 

Кузьма В.К. 

Гузинець Н.С. 

Наказ № 97«Про 

підсумки реалізації 

науково-методичної 

проблеми «Формування 

професійних компетен-

тностей кваліфікованих 

робітників через 

раціональне поєднання 

традиційних та інно-

ваційних методів 

навчання» від 27.06.2019 

р. 

Наказ № 120 «Про 

організацію методичної 

роботи з педагогічними 

працівниками у 2019-2020 

н.р.» від 02.09.2019 р. 

 Обговорення та погодження 

планів роботи: методичної 

ради, роботи методичних 

комісій, творчих груп, 

психолого-педагогічного 

семінару, шкіл - педагогічної 

майстерності та молодого 

педагога, предметних тижнів, 

інструктивно-методичних 

нарад 

Члени МР Плани погоджено 

 Про ознайомлення з 

рекомендаціями Міністерства 

освіти і науки України щодо 

викладання предметів, 

забезпечення освітніми 

програмами, підручниками 

Білак В.І.  

 Про організацію роботи з 

обдарованими дітьми, 

підготовку учнів до участі в 

предметних олімпіадах та 

конкурсах 

Береш О.І.  

 Про проведення Першого 

уроку 

Береш О.І.  

 Про підготовку до 

педагогічної ради 

Білак В.І. Наказ №137 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 2» від 06.09.2019 

р. 

Засідання 2 

02.10.2019 

Про організацію методичної 

роботи щодо атестації 

педпрацівників у 2019-2020 н. 

Гузинець Н.С. Наказ  № 168 «Про 

атестацію педагогічних 

працівників у 2019-2020 



р н.р.» від 18.10.2019 р. 

 Проведення І етапу  та 

підготовка до ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

Береш О.І. Наказ № 155 «Про  

проведення І етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 

2019-2020 н.р.» від 

07.10.19 р. 

Наказ № 179 «Про  

проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 

2019-2020н.р.» від 

01.11.19 р. 

Наказ № 180 «Про  

проведення XХ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. 

П.Яцика у 2019-2020н.р.» 

від 05.11.19 р. 

 Адаптація учнів І курсу до 

навчання в ліцеї 

Дорчинець В.П. Проведено анкетування 

 Організація 

взаємовідвідування уроків 

Гузинець Н.С.  

Засідання 3 

04.12.2019 

Гурткова та позакласна робота 

з предметів 

Береш О.І.  

 Удосконалення системи 

роботи з обдарованими 

учнями. Аналіз результатів 

олімпіад та участі в конкурсах, 

МАН 

Береш О.І.  

 Про підготовку до 

педагогічної ради 

Білак В.І. Наказ №197 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 3» від 04.12.2019 

Засідання 4 

02.01.2020 

Аналіз роботи за І семестр Кузьма В.К. 

Гузинець Н.С. 

Звіти про підсумки 

навчально-виховної, 

методичної роботи за І 

семестр 2019-2020 н.р. 
 Моніторинг знань учнів за І 

семестр 

Береш О.І. 

Кузьма В.К. 

 

 Про стан роботи учнівського 

самоврядування 

Береш О.І.  

 Огляд нормативних 

документів, новинок 

психолого-педагогічної 

літератури 

Білак В.І. 

Доброва О.П. 

 

Позачергове 

засідання 

13.01.2020 

Про погодження плану-

графіку проведення занять з 

базової комп’ютерної 

підготовки педагогічних 

працівників  

Гузинець Н.С. Наказ №14 «Про 

організацію навчання з 

базової комп’ютерної 

підготовки педагогічних 

працівників» від 

13.01.2020 р.  

Наказ №41 «Про 



підсумки навчання з 

базової комп’ютерної 

підготовки педагогічних 

працівників» від 

25.02.2020 р. 

Засідання 5 

04.03.2020 

Про підготовку та проведення 

ДПА та ЗНО. 

Кузьма В.К.  

 Звіт викладачів та майстрів 

виробничого навчання, які 

атестуються 

Гузинець Н.С. 

Голови МК 

 

 Робота Школи молодого 

педагога 

Ісак М.Ю. Звіт про роботу Школи 

молодого педагога 

 Підсумок участі учнів у 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах, конкурсах 

Береш О.І. 

Кузьма В.К. 

 

 Про підготовку до 

педагогічної ради 

Білак В.І. Наказ №37 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 4» від 17.02.2020  

Засідання 6 

06.05.2020 

Про діяльність методичних 

комісій, творчих груп, щодо 

вдосконалення педагогічної 

майстерності та фахового 

рівня педагогів 

Гузинець Н.С. 

Голови МК 

 

 Про стан проведення 

предметних тижнів та Тижнів 

професій 

Береш О.І. 

Кузьма В.К. 

 

 Про підсумки підвищення 

кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників 

Гузинець Н.С. 

 

 

 Про підготовку до 

педагогічної ради 

Білак В.І.  

Засідання 7 

03.06.2020 

Підсумок методичної роботи 

за 2019-2020 н.р 

Гузинець Н.С. Звіт методичної роботи  

 Стан виконання навчальних 

програм викладачами та 

майстрами виробничого 

навчання 

Кузьма В.К.  

 Обговорення проекту річного 

плану роботи на 2020-2021 н.р 

Білак В.І.  

 Про підготовку до підсумкової 

педагогічної ради 

Білак В.І. Наказ №66 «Про 

підготовку та проведення 

засідання педагогічної 

ради № 6» від 25.05.2020  

 Огляд нормативних 

документів, новинок 

психолого-педагогічної 

літератури 

Білак В.І. 

Доброва О.П. 

 

 



 

4. Методичні напрацювання педагогічний працівників у 2019-2020 н.р.  

(у розрізі методичних комісій) 

 

№з/

п 

Предмет 

(професія) 

Автор Назва методичних 

напрацювань 

Вид  

видання 

Схвалено  

Методична комісія суспільно-гуманітарної підготовки 

1 

Фізична 

культура 
Біров І.І. 

Цикл уроків з модуля 

«Футбол» для ІІІ-го курсу 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№6 від 

18.12.201

9 

2 

Всесвітня 

історія, Історія 

України 

Алмашій 

М.І. 

Цикл уроків з теми «Друга 

світова війна. Світ після 

Другої світової війни» 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№7 від 

16.01.202

0 

 

 

Курс лекцій та презентаційні 

матеріали з тем 

«Західноукраїнські землі у 

складі Румунії, Угорщини, 

Чехословаччини», «Друга 

світова війна», 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№12 від 

17.06.202

0 

3 

Практичний 

психолог 

Дорчинец

ь В.П. 

Попередження жорстокого 

поводження з учнями та 

прояви підліткового 

насильства 

Психологічн

і 

рекомендації 

МК, 

протокол 

№12 від 

17.06.202

0 

4 

Громадянська 

освіта 
Береш О.І. 

Цикл уроків з 

теми «Демократичне 

суспільство та його 

цінності» 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№9 від 

18.03.202

0 

 

 

Тестові завдання з 

розділу «Демократичне 

суспільство та його 

цінності» 

Тестові 

завдання 

МК, 

протокол 

№12 від 

17.06.202

0 

5 

Українська мова Біров О.І. 

Цикл уроків з 

теми «Морфологічна 

норма»  

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№9 від 

18.03.202

0 

 

  

Тестові завдання з 

теми «Морфологічна 

норма» 

Тестові 

завдання 

МК, 

протокол 

№12 від 

17.06.202

0 

6 

Англійська мова Гудь Н.І. 
Цикл уроків з 

теми «Shoppіng» 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№10 від 



15.04.202

0 

7 

Німецька мова 

Симканич

-Балог 

Г.О. 

Цикл уроків з теми 

«Das Machen wir am liebsten

» 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№10 від 

15.04.202

0 

8 

Українська мова 
Гузинець 

Н.С. 

Цикл уроків з 

теми «Орфографічна 

норма». 

Методична 

розробка 

циклу уроків 

МК, 

протокол 

№11 від 

20.05.202

0 

9 

Захист Вітчизни 
Кузьма 

В.К. 

Курс лекцій з тем 

«Вогнева підготовка», 

«Практична підготовка», 

«Основи цивільного 

захисту», «Домедична 

підготовка» 

Методична 

розробка 

курсу лекцій 

МК, 

протокол 

№12 від 

17.06.202

0 

 

10 Фізика Ісак М.Ю. 

Курс лекцій з тем 

«Основи молекулярної 

фізики», «Радіоактивність. 

Види радіоактивності» 

Методична 

розробка 

курсу лекцій 

МК, 

протокол 

№11 від 

10.06.202

0 

 

11 Біологія Білей В.Й 

Курс лекцій та тестові 

завдання з тем «Основи 

генетики», «Історія 

розвитку життя на Землі» 

Методична 

розробка 

курсу лекцій 

МК, 

протокол 

№11 від 

10.06.202

0 

12 Спецтехнологія Осуська 

Л.І. 

Тестові завдання з теми 

«Трансформаторні 

підстанції» 

Тестові 

завдання 

МК, 

протокол 

№12 від 

09.06.202

0 

13 Виробниче 

навчання, 

професія 

«Електромонтер 

з ремонту і 

обслуговування 

електроустаткува

ння» 

Попович 

І.О. 

Розробка конспектів з теми 

«Виконання робіт по 

обробці, зрощуванню, 

ізолюванню та пайці 

проводів, проводів 

напругою 1000В, прокладці 

настановних проводів та 

кабелів» 

Методична 

розробка 

уроків 

МК, 

протокол 

№12 від 

09.06.2020 



 

5. Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

у 2019-2020 н.р 

Назва установи, 

де проходив 

підвищення 

кваліфікації 

К-

сть 

год. 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Предмет або  

категорія 

слухачів 

Серія, № 

свідоцтва/ 

сертифікату 

Дата видачі 

свідоцтва/ 

сертифікату 

Викладачі загальноосвітніх дисциплін, практичні психологи, вихователі, керівники 

гуртків, бібліотекарі 

Закарпатський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

год. 

Алмашій  

Марина Іванівна 

Вчителів історії, 

правознавства 

та інтегрован. 

курсу «Гро-

мадянська 

освіта» 

ЗІ СПК 

02139723/ 

003340-20 

20.03.2020 

30 

год. 

Білей  

Віра Йосипівна  

Вчителів  

хімії 

ЗІ СПК 

02139723/ 

000995-20 

07.02.2020 

30 

год. 

 Вчителів  

географії та 

економіки 

ЗІ СПК 

02139723/ 

000995-20 

07.02.2020 

30 

год. 

 Вчителів  

біології та 

екології 

ЗІ СПК 

02139723/ 

000995-20 

07.02.2020 

30 

год. 

Береш  

Олеся Іванівна 

Вчителів історії, 

правознавства 

та інтегрован. 

курсу «Гро-

мадянська 

освіта» 

ЗІ СПК 

02139723/ 

009628-20 

12.06.2020 

30 

год. 

Біров  

Оксана Іванівна 

Вчителів 

української 

мови і 

літератури 

ЗІ СПК 

02139723/ 

006217-20 

30.04.2020 

30 

год. 

Біров  

Іван Іванович 

Вчителів 

фізичної 

культури  

ЗІ СПК 

02139723/ 

002867-20 

06.03.2020 

30 

год. 

Воробканич 

Віталій Іванович 

Вчителів 

трудового 

навчання 

(технологій) та 

креслення 

ЗІ СПК 

02139723/ 

006157-20 

24.24.2020 

30 

год. 

Гузинець Наталія 

Семенівна 

Вчителів 

української 

мови і 

літератури  

ЗІ СПК 

02139723/ 

008165-20 

29.05.2020 

30 

год. 

Гудь  

Наталія Іллівна 

Вчителі 

англійської 

мови 

ЗІ СПК 

02139723/ 

007101-20 

15.05.2020 

30 Ісак  Вчителі фізики ЗІ СПК 14.02.2020 



 

 

 

 

 

 

 

год. Марія Юріївна та астрономії 02139723/ 

001545-20 

30 

год. 

Кузьма Василь 

Калманович 

Вчителі 

предмета 

«Захист 

Вітчизни» 

ЗІ СПК 

02139723/ 

007710-20 

22.02.2020 

30 

год. 

Сочка Михайло 

Іванович 

Вчителів 

інформатики 

ЗІ СПК 

02139723/ 

007169-20 

15.05.2020 

30 

год. 

Симканич-Балог 

Ганна 

Олександрівна 

Вчителів 

німецької мови 

ЗІ СПК 

02139723/ 

000563-20 

31.01.2020 

30 

год. 

 Вчителів 

зарубіжної 

літератури 

ЗІ СПК 

02139723/ 

000563-20 

31.01.2020 

30 

год. 

Дорчинець  

Віта Петрівна 

Практичних 

психологів і 

соціальних 

педагогів 

ЗІ СПК 

02139723/ 

001959-20 

21.02.2020 

30 

год. 

Целлер Надія 

Олександрівна 

Вихователів 

спеціальних 

шкіл (шкіл-

інтернатів) 

ЗІ СПК 

02139723/ 

003311-20 

13.03.2020 

 Доброва Ольга 

Петрівна 

Шкільний 

бібліотекар 

ЗІ СПК № 

042101 

25.10.2019 

Самоосвіта 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
 г

о
д

. 

Гузинець Н.С. Всеукраїнський 

науково-

практичний 

онлайн-семінар з 

підвищення 

кваліфікації 

«Підвищення 

кваліфікації: 

виклики та реалії 

сьогодення» 

М
ет

о
д

и
ст

 

Сертифікат 

GF171083 

07.11.2019 

2
 г

о
д

. 

Гузинець Н.С. Вебінар «Цифрова 

грамотність: 

YouTube, Gmail, 

Google Диск. 

Інтеграція сучасних 

застосунків у Блог 

та Тести на 

«Всеосвіті» 

В
и

к
л
ад

ач
 

Сертифікат 

YO712453 

02.06.2020 

2
 г

о
д

. 

Береш О.І. Вебінар 

«Комунікація 

педагога з учнями: 

спілкуйтеся 

правильно» 

В
и

к
л
ад

ач
  Сертифікат 

НВ368315 

31.03.2020 



 

 

 

 

 

 

2
 г

о
д

. 

Алмашій М.І. Вебінар «Булінг в 

освітньому 

середовищі: як 

розпізнати та як 

діяти» В
и

к
л
ад

ач
  

ZE086839 12.12.2019 

 

2
 г

о
д

. 

Алмашій М.І. Вебінар 

«Законодавчі 

зміни: на допомогу 

вчителю 

правознавства» 

В
и

к
л
ад

ач
 НО118668 06.02.2020 

2
 г

о
д

. 

Алмашій М.І. Вебінар «Скрайбінг 

на уроках 

гуманітарного 

циклу в середній та 

старшій школі» 

В
и

к
л
ад

ач
 UW204382 06.02.2020 

2
 г

о
д

. 

Алмашій М.І. Вебінар 

«Педагогічні 

стратегії налаго-

дження дисципліни 

в дитячо-учнів-

ському середовищі. 

Подолання агре-

сивних проявів» 

В
и

к
л
ад

ач
 

DB916992 05.12.2019 

2
 г

о
д

. 

Біров І.І. Вебінар «Новий 

формат уроків 

фізичної культури 

від «JuniorZ» 

 

В
и

к
л
ад

ач
 QS221595 11.02.2020 

Видавнича 

група «Основа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
 г

о
д

. 

Гузинець Н.С. 

 

 

 

 

 

Вебінар «Новітні 

технології на  

уроці: що, як і для 

чого» у межах  

Всеукраїнського 

Інтернет- 

марафону «Новітнє 

освітнє  

середовище: від 

дошкільної до  

професійно-

технічної освіти» 

М
ет

о
д

и
ст

 

Сертифікат  

МФ-041660 

31.10.2019 



 

 

2
 г

о
д

. 

Гузинець Н.С. Вебінар «Онлайн-

сервіси для 

миттєвих тестів, які 

можна пропонувати 

як під час уроку, 

так і додому» у 

межах 

Всеукраїнського 

Інтернет-марафону 

«Новітнє освітнє 

середовище: від 

дошкільної до 

професійно-

технічної освіти» 

М
ет

о
д

и
ст

 

Сертифікат  

МФ-041659 

31.10.2019 

НМЦ ПТО у 

Закарпатській 

області 

2
 г

о
д

. 

Гузинець Н.С. Навчання з 

опанування 

технологій 

дистанційного 

навчання – Google 

Classroom, Zoom, 

Google Disk 

В
и

к
л
ад

ач
 

Сертифікат № 

240-01-04-

2020-НМЦ 

ПТО 

01.04.2020 

2
 г

о
д

. 

Біров О.І. Навчання з 

опанування 

технологій 

дистанційного 

навчання – Google 

Classroom, Zoom, 

Google Disk 

В
и

к
л
ад

ач
 

Сертифікат № 

242-01-04-

2020-НМЦ 

ПТО 

01.04.2020 

2
 г

о
д

. 

Береш О.І. Навчання з 

опанування 

технологій 

дистанційного 

навчання – Google 

Classroom, Zoom, 

Google Disk 

В
и

к
л
ад

ач
 

Сертифікат № 

241-01-04-

2020-НМЦ 

ПТО 

01.04.2020 

2
 г

о
д

. 

Сочка М.І. Навчання з 

опанування 

технологій 

дистанційного 

навчання – Google 

Classroom, Zoom, 

Google Disk 

В
и

к
л
ад

ач
 

Сертифікат № 

243-01-04-

2020-НМЦ 

ПТО 

01.04.2020 

Освітній проєкт 

«На урок» 

2
 г

о
д

. 

Симканич-

Балог Г.О. 

Вебінар 

«Інструментарій 

для інтерактивного 

наповнення уроків» В
и

к
л
ад

ач
 Свідоцтво 

В188-638932 

22.11.2019 

 

2
 го

д
. 

Симканич-

Балог Г.О. 

Технологія ТРВЗ: 

розвиток творчого 

мислення та 

активізація 

пізнавальної 

діяльності учнів 

В
и

к
л
ад

ач
 

Свідоцтво 

В200-638932 

10.01.2020 



Викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання 

НМЦ ПТО ПК 

ІПП у 

Хмельницькій 

області 

150 

год 

Кепша Василь 

Юрійович 

Майстра 

виробничого 

навчання 

Свідоцтво 

ПК 

22771726/002

753-20 

12.03.2020 

Самоосвіта 

- - - - - - 

Керівні та інші педагогічні працівники 

ДЗВО «УМО» 

НАПН України 

 Береш О.І. Новопризначені 

заступники 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

 Пройшла І 

етап (ІІ етап з 

з 1.09.2020 

р.) 

Самоосвіта 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

 

2 

год 

Береш О.І. Вебінар «Булінг 

в освітньому 

середовищі: як 

розпізнати та як 

діяти» 

Сертифікат 

OJ935996 

12.12.2019 

Майстри виробничого навчання, які підвищували робітничу кваліфікацію у закладах 

професійної освіти України 

- - - - - - 

Майстри виробничого навчання, які пройшли стажування на базі навчально-

практичних центрів ЗП(ПТ)О та на виробництві 

- - - - - - 

Викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання, які брали участь у 

семінарах-практикумах, майстер-класах на базі навчально-практичних центрів 

ЗП(ПТ)О 

- - - - - - 

 

 



6. Робота шкіл молодого педагога та педагогічної майстерності 
Назва школи / 

хто керує 

К-сть  

членів 

Рік  

роботи 

К-сть 

засідань 

Розглянуті основні питання 

Школа 

педагогічної 

майстерності 

 15  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень  

1. Ознайомлення слухачів Школи з 

метою, завданнями і змістом 

роботи Школи педагогічної 

майстерності на 2019 – 2020 н.р. 

Керівник Школи                                        

2. Готовність до інноваційної 

діяльності як особливий вид 

творчого розвитку  педагога.  

Методист  

3. Знайомство з новинками 

методичної літератури, фахових 

видань тощо. 

Методист 

Листопад  

1.  Сучасний урок в нашому ліцеї 

(з досвіду роботи викладачів) 

Слухачі Школи 

2. Дискусія на тему «Як домогтися 

дисципліни на уроці?» 

Слухачі Школи 

3. Модель підвищення фахової 

майстерності вкладачів. 

Методист, слухачі Школи 

Січень  

1. Диспут на тему «Як залучити 

пасивних учнів до навчання?» 

Слухачі Школи 

2. Взаємовідвідування уроків 

членами школи  

Слухачі Школи 

Березень  

1. Калейдоскоп ідей щодо усної, 

наочної та друкованої пропаганди 

власних ідей членів ШПМ та 

педагогів ліцею, їх напрацювань 

через освітянські видання, сайти, 

блоги, друковану продукцію. 

Методист, слухачі Школи 

2. «Творчий портрет викладача» 

(презентації членів ШПМ, які 

атестуються) 

Слухачі Школи 

Травень  

Підведення підсумків в роботі. 

Школи педагогічної майстерності. 



 

 

 

Визначення завдань діяльності на 

2020-2021 н.р.      Керівник Школи 

Школа молодого 

педагога 

першого року 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І перший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

1. Ознайомлення  з планом роботи 

Школи молодого педагога.   

2. Ознайомлення з посадовими 

обов’язками 

3. Ознайомлення з  навчально-

програмною  документацією з 

професійно – практичного циклу, з 

правилами оформлення та 

затвердження.  

4. Індивідуальні плани  роботи 

майстра в/н та викладача. 

Практична робота. 

Жовтень 

1. Складання  планів  виробничого 

навчання відповідно до навчальної  

робочої програми. 

2. Ведення журналу обліку 

навчання 

3. Вивчення структури уроку 

виробничого навчання 

4. Практична робота: складання  

плану в/н, плану на місяць   

Листопад 

1. Складання плану уроку  

2. Складання переліку навчально-

виробничих робіт  

3. Обговорення критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень 

учнів, опрацювання методики 

вивчення навчальних досягнень 

учнів; різні форми перевірки 

знань, вмінь та навичок учнів 

Грудень 

1. Методичні вимоги до 

проведення сучасного уроку 

виробничого навчання. Структура 

уроку. Визначення мети уроку: 

навчальної, виховної та 

розвивальної 

2. Використання ІКТ в освітньому 

процесі. Огляд новинок 

літератури, нових інформаційних 

видань за допомогою INTERNET 

3. Самоаналіз уроку. 

Січень 



  

 

  

 
1. Принципи, типи, методи 

проведення уроку виробничого 

навчання , засоби  навчання 

2. Анкетування молодих 

спеціалістів з метою виявлення 

складнощів у роботі 

Лютий  

1. Відвідування уроків у 

досвідчених колег з метою 

ознайомлення майстрів в/н з 

педагогічними технологіями, які 

вони застосовують 

2. Дискусія  на тему 

«Ознайомлення з ідеальною 

моделлю особистості майстра 

виробничого навчання» 

Березень  

1. Схема структури уроку 

виробничого навчання.  

2. Аналіз уроку виробничого 

навчання. Відповідність методів 

навчання формам організації 

уроку виробничого навчання. 

Квітень  

1. Складання переліків пробних 

кваліфікаційних робіт та розробка 

технологічної документації для їх 

виконання 

2. Організація виробничої 

практики учнів. Підготовка учнів 

до ПА, ДКА. 

Травень  

1. Обговорення проблемних 

питань та труднощів, що виникли 

у молодих  педагогів. 

Рекомендації щодо їх усунення. 

Визначення питань для  

проведення занять «Школи 

молодого майстра» у наступному 

році. 

2. Круглий стіл майстрів – 

наставників та майстрів – 

початківців. Підведення підсумків. 

3. Виставка дидактичних 

матеріалів, планів уроків, творчих 

розробок тощо.  

Червень  

1. Підведення підсумків. 



7. Виявлення, вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду 

у 2019-2020 н.р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога 

Предмет, професія Тема досвіду Хто 

узагальнював 

Де 

розглядалося 

питання; 

рішення 

1 Білей В.Й. Хімія та біологія Використання 

міжпредметних 

зв’язків на 

уроках хімії та 

біології 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№2 від 

11.09.2019 

2 Сочка М.І. Інформатика Застосування 

інтерактивних 

методів навчання 

на уроках 

інформатики 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№5 від 

11.12.2019 

3 Воробканич 

О.П. 

Математика  Самостійна 

робота учнів як 

засіб 

ефективного 

засвоєння 

набутих знань 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№6 від 

14.01.2020 

4 Ісак М.Ю. Фізика  Формування 

логічного 

мислення та 

інтелекту на 

уроках фізики 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№09 від 

08.04. 2020 

5 Симканич-

Балог Г.О. 

Німецька мова Формування 

комунікативної 

компетентності 

учнів на уроках 

німецької мови 

за допомогою 

інтерактивних 

методів навчання 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№4 від 

16.10.2019 

6 Гудь Н.І. Англійська мова Інтерактивні 

форми навчання 

як засіб 

оптимізації 

мовленнєвих 

компетентностей 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№7 від 

16.01.2020 

7 Гузинець 

Н.С. 

Українська мова Поради філолога. 

Різноманітні 

форми і методи 

роботи на уроці 

як фактор 

підвищення 

грамотності 

учнів 

Заступник 

директора з 

НВР 

Протокол 

засідання МК 

№6 від 

18.12.2019 



8 Орос І.О. Муляр, штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

Використання 

відеоматеріалів 

при викладанні 

спецдисциплін 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№3 від 

10.10.2019 

9 Осуська Л.І. Електромонтер з 

ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

Використання 

інноваційних 

методів навчання 

на уроках 

професійно-

теоретичного 

навчання 

Заступник 

директора з 

НВР, 

методист 

Протокол 

засідання МК 

№11 від 

12.05.2020 

 



8. Інноваційна діяльність 

Сьогодні важко уявити діяльність педагога без інформаційно-

комунікативних технологій, що розвивають уміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі, шукати, аналізувати і відбирати необхідну 

інформацію, організувати, перетворювати, зберігати і передавати її. 

Інформаційна компетенція є базовою навіть для ключових компетенцій, тому 

оволодіння нею стає успішною заставою професійної педагогічної діяльності.   

Розвитку цієї компетенції сприяло відкриття в ліцеї комп’ютерного класу 

та функціонування динамічної групи викладача інформатики Сочка М.І та 

методиста ліцею Гузинець Н.С., яка спрямувала роботу у цьому напрямку на 

реалізацію творчого потенціалу викладачів, пошук ефективних шляхів 

застосування результатів досліджень, провели анкетування та семінари-

тренінги з удосконалення інформаційних компетентностей педагогів.  

Також у кожного викладача в кабінеті наявний ноутбук та телевізор з 

підключенням до інтернет мережі.  Це дає педагогічним працівникам 

накопичувати і систематизувати методичний, ілюстративний та дидактичні 

матеріали, розробляють презентації, створюють власні Портфоліо.  



9. Висновки 
 

Аналіз методичної роботи у 2019-2020 н.р. показав, що у ліцеї створені 

належні умови для розвитку можливостей і здібностей педагогів, для освоєння 

ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій, 

роботи з виявлення і розвитку обдарованих учнів.  

Поруч з позитивними результатами в методичній роботі колективу є і 

певні недоліки: 

- недостатньо ведеться робота по узагальненню ефективного педагогічного 

досвіду; 

- недостатньо організовано взаємовідвідування уроків викладачами-

предметниками в рамках методичних комісій; 

- недостатньо ведеться робота для підвищення рівня навчальних досягнень 

учнів слабовстигаючих, здібних і обдарованих. 

Основні завдання методичної роботи у закладі освіти на 2020-2021 н.р.: 

- продовжувати підвищувати фаховий рівень педагогів; 

- забезпечити ефективність діяльності методичних комісій; 

- вивчати та впроваджувати досягнення психолого-педагогічної науки, 

педагогічного досвіду, інноваційних технологій навчання; 

- активізувати діяльність членів методичної ради з питань організації 

методичної роботи з вивчення та впровадження інноваційних технологій, 

використання у роботі педагогічних програмних засобів; 

- покращити роботу з обдарованими дітьми; 

- розвивати професійну компетентність педагогів шляхом використання 

нових інноваційно-комунікаційних технологій; 

- удосконалювати структуру, зміст і форми організації методичної роботи з 

педагогічними працівниками на основі моніторингу, діагностування та 

диференціації. 

Потреба у допомозі з боку НМЦ ПТО: 

- організувати для голів методичних комісій семінар чи практикум з 

організації роботи методичних комісій.   


