
 
 

Методична робота в ДПТНЗ
“Білківський професійний

аграрний ліцей”

Методична робота у ліцеї здійснюється
на підставі Закону України «Про освіту», 
«Про професійно-технічну освіту», наказу
МОН України від 12.12.2000 № 582 «Про
удосконалення методичної роботи в системі
професійно-технічної освіти», методичних
рекомендацій Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти «Організація науково-методичної
роботи у професійно-технічному навчальному
закладі» Київ, 2009 рік, методичних рекомендацій
НМЦ ПТО у Закарпатській області.

 
 

• Науково-методична робота – один із важелів
управління навчально-виховним процесом, який
має бути спрямованим на розвиток у педагогічних
працівників вимогливості до себе, бажання пошуку
раціональних методів роботи.
• Цілеспрямовано здійснювана методична робота є
обов`язковим компонентом педагогічної праці кожного
викладача, майстра виробничого навчання та
вихователя, а також є тією рушійною силою, яка
потребує постійного оновлення знань педагогів, 
спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

 
 



Методична робота – це систематична, 
цілеспрямована, колективна й

індивідуальна діяльність педагогічних
працівників з підвищення наукового та

загально-культурного рівня, вдосконалення
психолого-педагогічної підготовки

і професійної майстерності
викладачів.

 
 

МетодичнаМетодична роботаробота уу ліцеїліцеї —— цеце ціліснацілісна, , заснованазаснована нана
досягненняхдосягненнях наукинауки тата передовогопередового педагогічногопедагогічного досвідудосвіду іі
нана конкретномуконкретному аналізіаналізі навчальнонавчально--виховноговиховного процесупроцесу

системасистема взаємозалежнихвзаємозалежних дійдій тата заходівзаходів, , спрямованихспрямованих нана
всебічневсебічне підвищенняпідвищення кваліфікаціїкваліфікації професійноїпрофесійної

майстерностімайстерності кожногокожного педпрацівникапедпрацівника, , нана розвитокрозвиток іі
підвищенняпідвищення творчоготворчого потенціалупотенціалу педагогічногопедагогічного

колективуколективу, , ліцеюліцею вв ціломуцілому, , аа зрештоюзрештою нана удосконаленняудосконалення
навчальнонавчально--виховноговиховного процесупроцесу, , досягненнядосягнення оптимальногооптимального

рівнярівня освітиосвіти, , вихованнявиховання іі розвиткурозвитку конкретнихконкретних учнівучнів..

 
 



Планування методичної роботи базується на
основі діагностики, аналізу інформації про стан
професійної компетентності педагогічних
працівників, їхніх потреб та пропозицій. 

Моделювання динамічної структури, змісту
й форм методичної роботи відбувається з
урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб
суспільства, методичної проблеми ліцею.
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ІнтерактивніІнтерактивні формиформи
методичноїметодичної роботироботи
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Засідання педагогічної ради

 
 



Ознайомлення педагогів з проектом рішення
педагогічної ради

 
 
 
 
 
 

 


