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ЗВІТ ПРО ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ПРОТЯГОМ 2019– 2020 н.р. 

ЗА ЄДИНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ 

  

Відповідно до положень Конституції України, законів України  „Про освіту”, „Про 

професійно-технічну освіту”, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, наказу Міністерства освіти і науки України № 582 

від 12.12.2000 року «Про удосконалення методичної роботи  в системі професійно-технічної 

освіти», Методичних рекомендацій Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 

Міністерства освіти і науки України «Комплексне методичне забезпечення професійно-технічних 

навчальних закладів», інших нормативних документів з питань організації освітнього 

процесу  у  закладах професійної (професійно-технічної) освіти  у звітному періоді методична 

робота була спрямована на реалізацію завдань методичної служби училища, окреслених в плані 

навчально-виховної роботи педагогічного колективу на 2019-2020 н.р.(розділи 8, 11), плані 

роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою, плані роботи науково-

методичної ради (далі – НМР) та планах діяльності методичних комісій (далі – МК). 

У 2019/2020 н.р. робота всіх підрозділів методичної служби училища була спрямована на 

досягнення вагомих результатів відповідно до затвердженої на 2018-2023 роки єдиної методичної 

теми «Науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах 

децентралізації й оптимізації сучасної системи професійної освіти та оновлення змісту і 

технологій навчання». 

Відповідно до галузевої специфіки професій, якими оволодівають учні училища, створено і 

функціонує на сьогодні 4 методичних комісії (далі – МК), кожна з яких у звітному періоді 

реалізовувала наступні заходи: 

 

I. Методична комісія з професій швейного профілю  

(голова – Жеміс Н.В.) 

 

В 2019/2020 н.р. членами цієї МК було виконано наступний комплекс робіт: 

1. Оновлено 7 паспортів КМЗ (Бондаренко О.А., Жеміс Н.В., Андрющенко С.В., 

Джеланова Н.І., Гарбузова В.М., Єфимович А.О., Михайлова І.А.) 

2. Використовувались у освітньому процесі актуальні педагогічні та мультимедійні 

технології: 

- компетентнісний підхід (всі викладачі та майстри виробничого навчання);  

- робочі зошити для самостійної роботи учнів з предмета «Основи конструювання одягу», 

мультимедійна дошка, САПР CAD Assyst, Corel drow (Андрющенко С.В.); 

- авторські конспекти лекцій, мультимедійна дошка, документ- камера та програма Infinity 

(Бондаренко О.А., Жеміс Н.В.); 

- авторські практичні посібники для виробничого навчання учнів з професії «Закрійник»; 

- авторські інструкційно-технологічні карти, технологія навчального проектування, 

мультимедійний комплекс, навчальний сервіс SMART  (Джеланова Н.І., Гарбузова В.М.). 

3. Здійснювалась робота зі створення навчальних та методичних праць: 

3.1 Розроблено і перевірено на відповідність чинним вимогам: 

 методичну розробку уроку з предмета «Основи конструювання одягу» за темою 

«Конструювання та моделювання жіночої туніки» (Андрющенко С.В.); 

 збірник тестових завдань з предметів «Технологія виготовлення одягу», «Основи 

конструювання одягу» у розрізі навчальних модулів за професією «Кравець» 2-3-го 

розрядів (Андрющенко С.В.); 



 збірник тестових завдань з предмета «Основи конструювання одягу» у розрізі 

навчальних модулів за професією «Кравець» 2-3-го розрядів (Жеміс Н.В.); 

 2 збірника практичних  завдань для оцінювання загальнопрофесійних та професійних 

компетентностей учнів, набутих під час оволодіння навчальних модулів на уроках  

виробничого навчання з професії «Кравець» 2-3-го та 4-го розрядів (Джеланова Н.І., 

Гарбузова В.М.); 

 Відео урок за темою «Обробка фартуха» з професії «Кравець», створений за 

допомогою сервісу Padlet (Джеланова Н.І.); 

 електронний збірник інструкційно-технологічних карт для виконання робіт під час 

виробничого навчання учнів і слухачів, що навчаються за професією «Кравець» 2-3-го 

розрядів (Джеланова Н.І., Гарбузова В.М.); 

 4 практичних посібники для виробничого навчання учнів з професії «Закрійник» 4 і 5-

го розрядів (Єфимович А.О.,Михайлова І.А.); 

 практичний посібник для виробничого навчання учнів з професії «Кравець» за темою 

«Технологічна послідовність обробки сорочки чоловічої» (Шабанова О.В.) 

 

4. Розповсюджувався прогресивний досвід роботи педпрацівників шляхом: 

- проведення відкритого уроку (Бондаренко О.А. - на достатньому рівні; 

-  актуалізації особистих блогів викладачів і майстрів виробничого навчання; 

- підготовки до участі у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності Woldskills 

Ukraine; 

- виступів під час засідань методичної комісії та педчитань з питань впровадження 

педагогічних інновацій (Андрющенко С.В., Бондаренко О.А., Джеланова Н.І., Гарбузова В.М.). 

 

5. Практичний посібник для виробничого навчання учнів з професії «Закрійник» 4 го 

розряду, розроблений майстрами в/н Єфимович А.О. і Михайловою І.А., посіла 2 місце у конкурсі 

методичних і навчальних доробків. 

6. Під час карантину членами методичної комісії здійснювалось дистанційне навчання 

учнів за допомогою електронної пошти, сервісів Google Classroom, Discord, Class marker, quizlet; 
Viber. Навчальний контент був сформований у вигляді електронних лекцій та інструкційно-

технологічних карт.  
 

 

II. Методична комісія з професій сфери перукарського мистецтва 

та декоративної косметики (голова – Іванюха О.О.) 

 

У звітному періоді членами МК було реалізовано наступні заходи методичного 

спрямування: 

1. Розроблено робочі навчальні плани та сформовано плануючу документацію, що 

грунтуються на модульно-компетентнісному підході, для забезпечення освітнього 

процесу з професії «Перукар (перукар-модельєр), візажист, візажист-стиліст». 

2. Оновлено 14 паспортів КМЗ (Іванюха О.О., Грубник О.М., Каретнік Н.Г., Бородіна 

Л.А., Галич Н.А., Сумова І.О., Коваль Ю.Б., Ніцак Н.В., Перегудова Л.О., 

Пуденкова С.П., Мартова С.В. Стариченко А.І., Цвіркун І.М., Дєєв М.В.). 

3. Використовувались у освітньому процесі актуальні педагогічні та мультимедійні 

технології: 

 авторські методичні розробки уроків з використанням мультимедійного комплексу з 

предмета «Перукарська справа» (Іванюха О.О.); 

 майстер класи і презентації з предмета «Візажна справа» (Іванюха О.О.); 

 сервіс THINGLINK для організація інтерактивного освітнього простору під час 

викладання предмета «Перукарська справа (Каретнік Н.Г.); 

 авторські конспекти лекцій з предмета «Манікюрна справа», мультимедійний 

комплекс, сервіс SMART (Грубник О.М.); 



 авторські інструкційно-технологічні карти з професії Манікюрник» 2-го розряду 

(Бородіна Л.А.); 

 відео контент для виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)» 

(всі майстри виробничого навчання). 

4. Здійснювалась робота зі створення навчальних та методичних праць: 

4.1 Розроблено і перевірено на відповідність чинним вимогам: 

1. авторські презентації, створені за допомогою сервісу PREZI, з предмета «Перукарська 

справа» (Іванюха О.О.); 

2. авторські інтерактивні плакати, створені за допомогою сервісу THINGLINK, з 

предмета «Перукарська справа» за темами «Модна зачіска зворотного типу на основі 

горячого укладання волосся», «Моделювання стрижки Піксі», «Сучасний масаж 

голови», «Буффант», «Флісінг» Каретнік Н.Г.); 

3. комплекти плануючої документації для здійснення теоретичного та виробничого 

навчання слухачів (педпрацівників) під час стажування з професій «Перукар 

(перукар-модельєр), «Манікюрник», «Візажист» (Іванюха О.О., Грубник О.М., Дєєв 

М.В., Кравцова О.С.); 

4. навчальний посібник за темою «Сучасні стрижки» (Іванюха О.О.); 

5. методична розробка уроку з предмета «Манікюрна справа» за темою «Особливості 

виконання комбінованого манікюру» (Грубник О.М.); 

6. відео урок за темою «Покриття нігтів гель-лаком» (Грубник О.М.); 

7. збірники практичних завдань до проміжної кваліфікаційної атестації з професії 

«Перукар (перукар-модельєр) за кваліфікаціями «перукар», 2 ,1 класи (всі майстри 

виробничого навчання); 

8. збірники тестів і контрольних питань до проміжної кваліфікаційної атестації з 

професії «Перукар (перукар-модельєр) за кваліфікаціями «перукар», 2 ,1 класи 

(Іванюха О.О., Каретнік Н.Г.); 

 

5. Розповсюджувався прогресивний педагогічний досвід роботи педпрацівників 

шляхом: 

 проведення відкритого уроку (Ніцак Н.В,) - на високому рівні; 

 -участі у конкурсі професійного спрямування («Фінал ХХІІ Чемпіонату України СПУ» 

(м. Київ) – майстер в/н Пуденкова С.П. посіла 3 місце; 

 -актуалізації особистих блогів викладачів і майстрів в/н; 

 -виступів під час засідань методичної комісії та педчитань з питань впровадження 

ІКТ (Іванюха О.О., Грубник О.М., Ніцак Н.В., Пуденкова С.П.). 

 Організовувались майстер-класи та семінари перукарського спрямування у співпраці з 

компанією «ESTEL» для учнів і педпрацівників училища. 

7. Опублікована стаття у газеті «Обрій ПТО» (Бородіна Л.А.). 

8. Під час карантину членами методичної комісії здійснювалось дистанційне навчання 

учнів за допомогою електронної пошти, сервісів Google Classroom, Viber. Навчальний контент був 

сформований у вигляді електронних лекцій, тестів та інструкційно-технологічних карт.  

 

III. Методична комісія з професій сфери адміністрування та обслуговування 

населення (голова – Рожкова Н.С.) 

 

В  2019/2020 н.р. членами МК було виконано наступний комплекс робіт: 

1. Розроблено робочий навчальний пдан та сформовано плануючу документацію, що 

грунтується на модульно-компетентнісному підході, для забезпечення освітнього процесу з 

професій «Касир (в банку) (ТУ), «Адміністратор, декоратор вітрин» (ТУ), «Декоратор вітрин, 

адміністратор» (СПТУ). 



2. Оновлено 10 паспортів КМЗ (Рожкова Н.С., Бокша Я.І., Катруша В.А., Полегенько 

Н.С., Хропач Н.Л., Гонтар С.В., Колупайко Н.В., Луціва О.В., Вертегел К.М., Островська Т.Г., 

Боднар І.Д.). 

3. Використовувались у освітньому процесі актуальні педагогічні та мультимедійні 

технології: 

 методи інтерактивного навчання (дискусії, ділові ігри) під час викладання 

профільних предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Адміністратор» 

(Полегенько Н.С.); 

 превентивне навчання, інтерактивне опитування за допомогою технології SMART 

під час викладання предметів загальнопрофесійної підготовки (Рожкова Н.С.); 

 мультимедійний комплекс, навчальний сервіс SMART NOTEBOOK під час 

викладання предметів теоретичного навчання (Бабаєва Н.М., Рожкова Н.С., Катруша В.А.,  

Бокша Я.І.); 

4. Здійснювалась робота зі створення навчальних та методичних праць: 

4.1 Розроблено і перевірено на відповідність чинним вимогам: 

1. конспект лекцій з предмета «Економіка підприємства та основи підприємницької 

діяльності» (Полегенько Н.С.); 

2. електронний конспект лекцій з предмета «Інформаційні технології» (Бабаєва Н.М.); 

3. збірник інструктивно-технологічних карт з професії  «Касир (в банку)» (Вертегел 

К.М.); 

4. методичну розробку уроку з предмета «Основи правових знань» за темою 

«Трудовий договір» та презентацію за темою «Види відпусток» « (Рожкова Н.С.) 

5. 2 збірника тестових завдань, структурованих за навчальними модулями, для 

оцінювання набутих професійних компетентностей учнів з предмета «Технологія 

касових операцій» та «Бухгалтерський облік» за професією «Касир (в банку)» 

(Хропач Н.Л.); 

6. збірник тестових завдань, структурованих за навчальними модулями, для оцінювання 

набутих професійних компетентностей учнів з предмета «Основи редагування 

службових документів» за професією «Адміністратор» (Катруша В.А.); 

7. методичну розробку уроку з предмета «Основи рекламного маркетингу та дизайну» 

за темою «Ринки підприємств та сегментування ринку» (Полегенько Н.С.); 

8. методичну розробку уроку виробничого навчання з використанням ділової гри за 

професією «Адміністратор», за темою «Організація та проведення презентацій» 

(Луціва О.В., Колупайко Н.В.). 

 

5. Розповсюджувався прогресивний досвід роботи педпрацівників шляхом: 

5.1 проведення відкритих уроків (Рожкова Н.С., Полегенько Н.С., Дюжонок Ю.А. -на 

високому рівні; - Бабаєва Н.М., Вертегел К.М., Колупайко Н.В.  –на достатньому рівні); 

5.2 актуалізації особистих блогів викладачів і майстрів виробничого навчання; 

6. виступів під час засідань методичної комісії та педчитань з питань впровадження 

педагогічних інновацій (Рожкова Н.С., Полегенько Н.С., Бабаєва Н.М, Хропач Н.Л.); 

7. проведення занять щодо використання сервісів Google Classroom (Бабаєва Н.М,) та 

SMART NOTEBOOK (Рожкова Н.С.). 

8. Виконано роботи зі створення структури і дизайну веб сайту училища (Бабаєва Н.М,) 

9. .Опубліковано 2 статті методичного спрямування у електронній газеті «Обрій ПТО» 

(Боднар І.Д., Гонтар С.В.; Хропач Н.Л.).  

10. Робота Бабаєвої Н.М. «Електронний конспект лекцій з предмета «Інформаційні 

технології» посіла 2 місце у конкурсі методичних і навчальних доробків. 

Під час карантину членами методичної комісії здійснювалось дистанційне навчання учнів 

за допомогою електронної пошти, мессенджерів Viber, Telegram, ZOOM, Skipe; сервісів Google 

Classroom, SMART NOTEBOOK, Padlet, LearningApps.org, Classtime, Майстер-Тест, Genial.ly, 

https://www.facebook.com/groups/623394707998954/permalink/729877434017347/


Canva, Simpoll. Навчальний контент був сформований у вигляді електронних лекцій, тестів та 

інструкційно-технологічних карт. Було організовано онлайн фото конкурс «Весна прийшла». 

 

IV. Методична комісія з предметів загальноосвітньої підготовки 

(голова – Бородіна Т.Ф.) 

 

Протягом 2018-2019 н.р членами МК було реалізовано наступні заходи: 

1. Оновили паспорти КМЗ 4 викладачі: Горілей Т.В., Бородіна Т.П, Бережна О.І., Кукол 

О.О. 

2. Члени МК сформували: 

- плануючу документацію для викладання предметів загальноосвітньої підготовки учнів за 

новим освітнім стандартом; 

- завдання для виконання директорських контрольних робіт. 

3. Використовувались у освітньому процесі сучасні інформаційно-комунікаційні та 

мультимедійні технології і засоби, в т.ч.:  

- навчальні інтернет-сервіси, мультимедійні технології, мобільні додатки (Горілей Т.В., 

Бережна О.І., Кукол О.О., Бокша Я.І.). 

 

4. Здійснювалась робота зі створення навчальних та методичних праць: 

4.1 розроблено і перевірено на відповідність чинним вимогам: 

 методичну розробку уроку з математики за темою “Застосування похідної до 

побудови геометрічних тіл»  (Бородіна Т.П.); 

 методичну розробку уроку з фізики за темою «Закони динаміки» (Бережна О.І.); 

 інтерактивні тестові завдання для оцінювання набутих знань учнів з предметів 

«Українська мова», «Українська література», створені на основі сервісу Wizer 

(Горілей Т.В.); 

 методичну розробку уроку з української літератури за темою “Літературне 

шістдесятництво» (Горілей Т.В.); 

 тестові завдання з предмета «Інформатика» (Луціва Т.); 

 збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета 

«Мистецтво» (Бокша Я.І.); 

 збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета «Фізика» (Бережна 

О.І.)»; 

 збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета «Математика» 

(Бородіна Т.П.); 

 збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета «Біологія» (Кукол 

О.О.); 

 збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета «Хімія» (Кукол 

О.О.); 

 збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета «Географія» (Кукол 

О.О.); 

  збірник тестових завдань для оцінювання набутих знань учнів з предмета «Іноземна мова» 

(Ківа С.С., Горілей Т.В); 

5. Розповсюджувався позитивний педагогічний досвід роботи викладачів шляхом:  

- організації і проведення декади філології (Горілей Т.В., Ківа С., Катруша В.А.); 

- організації і проведення декади фізики і математики (Бережна О.І., Бородіна Т.П.); 

- організації і проведення декади біологія, хімія, географія (Кукол О.О.); 

- організації і проведення декади інформатики (Луціва Т.В.); 

- актуалізації особистих блогів викладачів; 

- проведення відкритого заходу за темою «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» 

(Горілей Т.В.); 

- проведення відкритого уроку (Горілей Т.В.); 

- публікації статей у електронній газеті «Обрій ПТО» (Бережна О.І.); на освітньому 

онлайн-порталі «Всеосвіта» (Бережна О.І., Горілей Т.В.). 



6. Робота Горілей Т.В. «Інтерактивні тестові завдання для оцінювання набутих знань 

учнів з предметів «Українська мова», «Українська література», створені на основі сервісу 

Wizer, посіла 1 місце у конкурсі методичних і навчальних доробків. 

7. Під час карантину членами методичної комісії здійснювалось дистанційне навчання 

учнів за допомогою електронної пошти, сервісів Google Classroom, Test Pad, Wizer, Googl 

форми, ZOOM, Padlet, мобільних додатків. Навчальний контент був сформований у вигляді 

електронних лекцій та тестів.  

 

Значну роль у методичній роботі училища відіграє діяльність методичного кабінету, на 

базі якого у звітному періоді здійснювалась робота за наступними напрямами: атестація та 

підвищення кваліфікації педпрацівників, діяльність науково-методичної ради, узагальнення та 

систематизація передового досвіду педагогічних працівників, розроблення методичних праць 

тощо. 

Організаційна та документальна діяльність з атестації педпрацівників реалізовувалась 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», на виконання 

наказів Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти України від 08.08.2013 р. № 1135), Департаменту освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації від 02.09.2019 № 504 «Про атестацію педагогічних 

працівників установ та закладів освіти Запорізької області у 2019-2020 навчальному році», 

наказу директора ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» від 03.09.2019 № 36-од/з «Про атестацію 

педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році» та згідно з перспективним планом 

училища на 2019-2024 н.р.  

У 2019-2020 н.р. проведено 4 засідання атестаційної комісії училища, здійснювався 

моніторинг та аналіз досягнутих результатів професійної діяльності педпрацівників в 

міжатестаційний період, підготовлені та представлені карти комплексного оцінювання творчої 

активності та професійної компетентності педпрацівників. 

Атестаційною комісією училища затверджено список з 19-ти педпрацівників, які були 

атестовані у визначені відповідними наказами терміни; з них 18 – у порядку чергової атестації, 

1 – позачергової атестації. Зі списочного складу педпрацівників атестовані на відповідність 

категорії «спеціаліст вищої категорії»: 3 методисти, 2 викладача (Бондаренко О.А., Полегенько 

Н.С.), 4 викладачам присвоєно більш високу кваліфікаційну категорію (Бабаєва Н.М. і Горілей 

Т.В. – спеціаліст 2 категорії, Дюжонок Ю.А. - спеціаліст 1 категорії, Камінецька І.В. - спеціаліст 

вищої категорії); майстру виробничого навчання (Вертегел К.М.) та керівнику гуртка (Дюжонок 

Ю.А.) – присвоєні відповідно 12 та 11 тарифні розряди; атестовані на відповідність 

встановленому тарифному розряду: керівник гуртка (Клименко О.П.), 3 вихователі (Крисько 

Н.В., Смола М.Д., Ядловська Л.М.), 2 майстри виробничого навчання (Ніцак Н.В., Пуденкова 

С.П., Колупайко Н.В.). 

У звітному періоді атестовано на відповідність займаній посаді директора, заступника 

директора з навчально-виховної роботи, заступника директора з виробничої роботи. 

У  2019-2020 н.р. підвищення кваліфікації педпрацівників училища здійснювалось на базі 

КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР відповідно до 

регіонального замовлення на 2019 рік та затвердженого перспективного плану училища на 

2019-2024 роки. У звітному періоді курси підвищення кваліфікації успішно пройшли 28 осіб, з 

них 9 осіб – за дистанційною формою навчання. 

Окрім того, педпрацівники брали участь у 11 очних тренінгах професійного спрямування і 

отримали відповідні сертифікати. 

Під час карантину педпрацівники активно підвищували свій рівень компетентності щодо 

технологій дистанційного навчання. Всього 12 викладачів пройшли навчання за різними 

формами і брали участь у наступних дистанційних заходах: 11 інтернет-конференціях ,19 

вебінарах, 2 відео уроках, 12 відео майстер-класах, 4 навчальних курсах. Викладачі отримали 16 

сертифікатів. 

Планомірно здійснювалась діяльність науково-методичної ради училища. У звітному 

періоді проведено 4 засідання ради. Серед питань, що розглядалися на засіданнях, найбільш 



важливими були: удосконалення критеріїв комплексного оцінювання в міжатестаційний період 

творчої активності та професійної компетентності викладача та майстра виробничого навчання; 

розроблення критеріїв комплексного оцінювання діяльності методиста, вихователя та керівника 

гуртка; надання рекомендацій до друку навчальних і методичних праць педпрацівників; 

підведення підсумків роботи методичної служби за 2019/2020 н.р. за єдиною методичною 

темою.  

З метою удосконалення методичних компетентностей педпрацівників методистом були 

розроблені наступні праці: 

- зразок практичного посібника для виробничого навчання учнів з професії «Закрійник» 

(Омельяненко Г.І.); 

- методичну пам’ятку «Зразки оформлення збірників контрольних питань і завдань, 

тестових та практичних завдань для оцінювання загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей учнів, набутих під час оволодіння навчальнихмодулів, на прикладі предмета 

«Перукарське мистецтво» та виробничого навчання з професії «Перукар (перукар-модельєр)»; 

- методичну пам’ятку «Педагогічні вимоги до відкритих уроків». 

Наукова діяльність училища у  2019-2020 н.р. була спрямована на продовження виконання 

програми експерименту загальноакадемічного рівня на актуальну тему: «Організаційно-

педагогічні умови функціонування освітньо-професійного кластеру з формування трудового 

потенціалу регіону». У звітному періоді учасниками експерименту було створено кластер 

інноваційних швейних технологій, до складу якого увійшли ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» та 10 

провідних підприємств швейної галузі регіону. 

Аналіз підсумків методичної діяльності у звітному періоді дає підстави вважати, що 

педагогічний колектив училища протягом 2019-2020 н.р. в цілому виконав поставлені завдання 

в процесі роботи над єдиною методичною темою. Головний підсумок цієї діяльності - зростання 

методичної компетентності педпрацівників за рахунок: 

- оновлення змісту освітніх програм, що грунтуються на модульному структуруванні та 

компетентнісному підході;  

- впровадження сучасних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій та 

мультимедійних засобів; 

- поширення передового педагогічного досвіду; 

- інтенсивного освоєння технологій дистанційного навчання, безперервної самоосвіти, 

професійного самоудосконалення та творчого розвитку педагогів.  

Серед педпрацівників, які досягли найбільших результатів у методичній діяльності та 

успішно виконали заплановані заходи в звітному періоді, слід відзначити: викладачів - Катрушу 

В.А., Грубник О.М., Бабаєву Н.М., Андрющенко С.В., Рожкову Н.С., Іванюху О.О., Хропач 

Н.Л., Бережну О.І., Горілей Т.В.; майстрів виробничого навчання - Джеланову Н.І., Гарбузову 

В.М., Ніцак Н.В., Пуденкову С.П., Мартову С.В., Галич Н.А., Бородіну Л.А.) 

Незважаючи на успішну реалізацію поставлених завдань в цілому, в методичній роботі 

педпрацівників навчального закладу були певні недоліки, а саме: 

 не розробили навчальні праці: Бондаренко О.А. 

 несистематично здійснювалось наповнення індивідуальних блогів педпрацівників 

навчальним контентом. 

Аналіз підсумків методичної діяльності у звітному періоді дає підстави вважати, що 

педагогічний колектив училища в процесі роботи над єдиною методичною темою протягом 

2019-2020 н. р. в цілому досяг поставленої на початку навчального року мети, а саме: 

підвищилась методична компетентність педпрацівників за рахунок: 

- оновлення змісту освітніх програм, що грунтуються на модульному структуруванні та 

компетентнісному підході;  

- впровадження сучасних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій та 

мультимедійних засобів, технологій дистанційного навчання; 

- поширення передового педагогічного досвіду; 

- безперервної самоосвіти, професійного самоудосконалення та творчого розвитку 

педагогів.  



Серед педпрацівників, які досягли найбільших результатів у методичній діяльності та 

успішно виконали заплановані заходи в звітному періоді, слід відзначити: викладачів Катрушу 

В.А., Грубник О.М., Андрющенко С.В., Рожкову Н.С., Хропач Н.Л., Каретнік Н.Г., Бабаєву 

Н.М., Іванюху, О.О., Бокшу Я.І. та майстрів виробничого навчання - Джеланову Н.І., Гарбузову 

В.М., Єфимович А.О., Михайлову І.А., Вертегел К.М., Бородіну Л.А.  

Незважаючи на успішну реалізацію поставлених завдань в цілому, в методичній роботі 

педпрацівників навчального закладу були певні недоліки, а саме: 

 паспорти КМЗ частиною педпрацівників не переглядались; 

 не розробили паспорти КМЗ: Данова О.П., Дзякун А.Д., Вертегел К.М., Бабаєва Н.М., 

Піддубна Г.С., Жицька В.Ю., Кравцова О.С., Мельнікова Л.В. та інші; 

 не розробили навчальні та методичні праці: Бондаренко О.А., Шабанова О.С.; 

 не оновлювалась навчальна інформація в індивідуальних блогах педпрацівників; 

 не підготували до публікації статті і методичні розробки: Андрющенко С.В., Бондаренко 

О.А., Шабанова О.С.; Михайлова І.А., Джеланова Н.І., Іванюха О.О., Грубник О.М., Каретнік 

Н.Г., Бабаєва Н.М., Бокша Я.І., Вертегел К.М., Катруша В.А., Рожкова Н.С., Бородіна Т.Ф., 

Кукол О.О. 

 

 

 


