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ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДЕРЖАВНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 

УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Діяльність науково-методичної ради училища (далі – НМР) у 2019-2020 н. р. 

була спрямована на виконання завдань річного плану роботи, пріоритетними 

напрямами яких стали: організація, планування,моніторинг, аналіз, координація, 

контрольнауково-методичної роботи в училищі та розроблення рекомендацій щодо 

її вдосконалення з метою досягнення високого рівня якості професійної 

(професійно-технічної) освіти та набуття учасниками освітньої діяльності 

незаперечних конкурентних переваг. 

Протягом звітного періоду членами НМР було виконано значний обсяг 

науково-методичної роботи, в тому числі: 

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЛАНУЮЧАДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Ухвалено критерії оцінювання творчої активності і професійної 

компетентності педпрацівників у міжатестаційний період та на їх базі розроблено: 

картикомплексного оцінювання творчої активності та професійної компетентності 

викладачів, майстрів виобничого навчання й методистів в міжатестаційний 

період; форми творчих звітів до атестації вихователів, керівників гуртків. 

2. Ухваленографікирозроблення навчальних та методичних 

праць,проведення відкритих уроків, публікації статей. 

3. Ухвалено тему педчитань та тематику доповідей педпрацівників. 

4. Ухвалено плани роботи та звіти методичних комісійза 1 і 2 семестри 2019 

-2020 н.р. 

1. Підведено підсумки конкурсуметодичної творчості серед 

педпрацівників.Визнано переможцями: 

- у номінації «Краща методична розробка»:  

 1 місце - інтерактивні тестові завдання з предмета «Українська мова» за 

темою «Іменник», створений за допомогою сервіса WIZER(укладач – Горілей Т.В.). 

 2 місце - інтерактивні плакати за темами «Модна зачіска зворотного 

типу на основі горячого укладання волосся», «Моделювання стрижки», «Піксі», 

«Сучасний масаж голови», «Буффант», «Флісінг», створені на основі сервісу 

THINGLINK (укладач – Каретнік Н.Г.) 



2 

 

 3 місце - практичні посібники для виробничого навчання учнів з 

професії «Закрійник» 5-го розряду за темами: «Побудова конструкції чоловічих 

брюк», «Побудова конструкції жіночого жакета», «Побудова конструкції жіночого 

пальта» (укладачі - Єфимович А.О., Михайлова І.А.); 

 3 місце - робота Бабаєвої Н.М. «Електронний конспект лекцій з предмета 

«Інформаційні технології». 

 

5. Підготовлено і представлено матеріали до засідання атестаційної комісії 

III та I рівнів відповідно до чинних вимог. 

6. Ухвалено звіт про виконання плану роботи НМР за 2019-2020 н.р.  

7. Ухвалено звіт про успішне виконання плану роботи педагогічного 

колективу за єдиною методичною темою за 2019-2020н.р. 

 

2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1 Надано рекомендації до друку навчальних і методичних праць 

педагогічних працівників: 
 

№ 

з/п 
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ І МЕТОДИЧНОЇ ПРАЦІ 

ПІБ укладача 

 ВИКЛАДАЧІ  

1.  Збірник тестових завдань для оцінювання загальнопрофесійних і професій-

них компетентностей учнів, набутих під час оволодіння навчальних 

модулів з предмета «Технологія виготовлення одягу» за професією 

«Кравець» 2-3 розрядів 

Андрющенко 

С.В. 

2.  Тести з предмета Фізика» за темою «Закони динаміки» у формі презентації Бережна О.І. 

3.  Збірник тестових завдань для оцінювання загальнопрофесійних і професій-

них компетентностей учнів, набутих під час оволодіння навчальних 

модулів з предмета «Основи конструювання одягу» за професією 

«Кравець» 2-3 розрядів 

Жеміс Н.В. 

4.  Збірник завдань для проведення лабораторно-практичних занятьз предмета 

«Основи редагування службових документів» 

Катруша В.А. 

5.  Методична пам’ятка «Зразки оформлення збірників контрольних питань і 

завдань, тестових та практичних завдань для оцінювання загальнопрофе-

сійних і професійних компетентностей учнів, набутих під час оволодіння 

навчальних модулів, на прикладі предмета  «Перукарське мистецтво» та 

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

Омельяненко 

Г.І. 

6.  Методична пам’ятка «Педагогічні вимоги до відкритих уроків» Омельяненко 

Г.І. 

7.  Методична розробка уроку з предмета «Основи конструювання одягу» за 

темою «Конструювання та моделювання жіночої туніки» 

Андрющенко 

С.В. 

8.  Електронний конспект лекційз предмета «Інформаційні технології» Бабаєва Н.М. 

9.  Методична розробка уроку з предмета «Мистецтво» за темою «Сучасний 

український кінематограф» 

Бокша Я.І. 

10.  Презентація за темою «Сучасний український кінематограф» 

11.  Тестові завдання з предмета «Мистецтво» за темою «Арабо- 

мусульманський регіон» 

12.  Тестові завдання з предмета «Мистецтво» за темою «Історія українського 

живопису» 

13.  Тестові завдання з предмета «Мистецтво» за темою «Далекосхідний 
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культурний регіон» 

14.  Тестові завдання з предмета «Мистецтво» за темою «Український 

кінематограф» 

15.  Тестові завдання з предмета «Мистецтво» за темою «Культура 

Африканського регіону» 

16.  Методична розробка уроку з предмета «Математика» за темою «Похідна та 

її застосування» 

Бородіна Т.П. 

17.  Інтерактивний навчальний контент з предмета «Українська література» за 

темою «Життя і творчість Івана Франка», створений за допомогою сервіса  

WIZER 

Горілей Т.В. 

18.  Інтерактивні тестові завдання з предмета «Українська мова» за темою 

«Іменник», створений за допомогою сервіса  WIZER 

Горілей Т.В. 

19.  Відео урок за темою «Покриття нігтів гель лаком» Грубник О.М. 

20.  Методична розробка уроку за темою  «Особливості виконання 

комбінованого манікюру» 

Грубник О.М. 

21.  Навчальний посібник з предмета «Перукарське мистецтво» за темою 

«Сучасні стрижки» 

Іванюха О.О. 

22.  Інтерактивні плакати за темами «Модна зачіска зворотного типу на основі 

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

«Сучасний масаж голови», «Буффант», «Флісінг», створені на основі 

сервісу THINGLINK  

Каретнік Н.Г. 

23.  Методична розробкаурокуз предмета «Біологія» за темою “Основні поняття 

генетики” з використанням сервісуLearningApps.org. 

Кукол О.О. 

24.  Тренувальні  тестові завдання з предмета «Інформатика» (для учнів 10-11 

класів) 

Луціва Т.В. 

25.  Методична розробка уроку з предмета «Основи трудового законодавства» 

за темою «Види відпусток» на основі сервісу SMART NOTEBOOK 

Рожкова Н.С. 

 МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

1.  Практичний посібник для виробничого навчанняучнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Закрійник» за темою «Побудова 

конструкції чоловічих брюк» 

Михайлова І.М.,  

Єфимович А.О. 

2.  Практичний посібник для виробничого навчанняучнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Закрійник» за темою «Побудова 

конструкції жіночого жакета» 

Михайлова І.М.,  

Єфимович А.О. 

3.  Практичний посібник для виробничого навчанняучнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Закрійник» за темою «Побудова 

конструкції жіночогопальта» 

Михайлова І.М.,  

Єфимович А.О. 

4.  Електронна інструкційно-технологічна карта для виконання робіт під час 

виробничого навчання учнів, які навчаються за професією «Манікюрник» 

2-го розряду за темою «Виконання покриття нігтів лаком» 

Бородіна Л.А. 

5.  Електронна інструкційно-технологічна карта для виконання робіт під час 

виробничого навчання учнів, які навчаються за професією «Манікюрник» 

2-го розряду за темою «Догляд за шкірою рук та нігтів з використанням 

лікувальних, косметичних та рослинних засобів, олії та глини» 

6.  Електронна інструкційно-технологічна карта для виконання робіт під час 

виробничого навчання учнів, які навчаються за професією «Манікюрник» 

2-го розряду за темою «Використання засобів підбору та приготування 

лаків різних кольорів та відтінків» 

7.  Електронний збірник інструкційно-технологічних карт для проведення 

виробничого навчання за загальнопрофесійним навчальним модулем з 

професії «Касир (в банку)» 

Вертегел К.М. 

8.  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. 
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9.  Збірник практичних завдань для оцінювання загальнопрофесійних та 

професійних компетентностей учнів, які навчаються на основі повної 

загальної середньої освіти за навчальними модулямиз професії «Кравець» 

2-3-го розрядів 

Джеланова Н.І.. 

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

за допомогою сервісу Padlet 

Джеланова Н.І. 

11.  Збірник практичних завдань для оцінювання професійних компетентностей 

учнів, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти (з 

наданням повної загальної середньої освіти) за навчальними модулями 

з професії «Кравець» 4-го розряду 

Гарбузова В.М. 

12.  Збірник практичних завдань для оцінювання загальнопрофесійних та 

професійних компетентностей учнів, які навчаються на основі повної 

загальної середньої освіти за навчальними модулямиз професії «Кравець» 

2-3-го розрядів 

Гарбузова В.М. 

13.  Методична розробкауроку виробничого навчання з використанням ділової 

гри за темою «Організація та проведення презентацій» з професії 

«Адміністратор» 

Луціва О. В. 

14.  Практичний посібник для виробничого навчанняучнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Закрійник» 4-го розряду за темою 

«Побудова конструкції жіночих трусів» 

Михайлова І.М.,  

Єфимович А.О. 

15.  Практичний посібник для виробничого навчанняучнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Кравець» за темою «Технологія 

виготовлення сорочки чоловічої» 

Шабанова О.В. 

 

2.2 Визначено методику розроблення робочих навчальних планів і програм для 

підготовки кваліфікованих робітників на основі освітніх стандартів, що грунтуються 

на компетентнісному підході і модульному структуруванні, з професій «Перукар 

(перукар-модельєр), візажист, візажист-стиліст»; «Декоратор вітрин, адміністратор», 

«Касир (в банку)».  

 

3. УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ З УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Й МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ, ОВОЛОДІННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИМИ І МЕТОДИЧНИМИ  ІННОВАЦІЯМИ 

ТА ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ 

 

3.1 Відвідано 10 відкритих уроків(Бондаренко О.А.. Бабаєва Н.М., Горілей 

Т.В., Дюжонок Ю.А., Камінецька І.В., Полегенько Н.С., Рожкова Н.С., Вертегел 

К.М., Колупайко Н.В., Ніцак Н.В.). Підготовлено аналізи уроків, надано 

рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу та усунення недоліків. 

3.2 Проведено щомісячний моніторинг процесу створення та наповнення 

актуальнимнавчальним контентом власних інтернет-блогів педпрацівників та 

використання його у освітньому процесі. Рекомендовано до розроблення та 

використання Інструкцію щодо створення особистої сторінки користувача в додатку 

GOOGLE «BLOGGER». 

3.3 Проведено аналіз рівня методичної компетентності педпрацівників за 

наслідками проведених тижнів професійної майстерності, декад загальноосвітніх 

предметів, педчитань. Оприлюднено досягнення, виявлені недопрацювання та 

надано рекомендації щодо поліпшення рівня методичної роботи. 
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3.4 Проведено аналіз рівня використання у освітньому процесі інформаційно-

комунікаційних та мультимедійних технологій, в тому числі під час дистанційного 

навчання, який довів, що педпрацівниками застосовувались різноманітні навчальні 

сервіси, а саме: GoogleClassroom, Viber, SMARTNOTEBOOK, ZOOM, Skipe, 

PadletLearningApps.org, Classtime, Wizer, Quizlet, мобільні додатки. Навчальний 

контент був сформований у вигляді електронних лекцій, тестів та інструкційно-

технологічних карт.  

3.5 Здійснено моніторинг та сформованопозитивні висновки щодо результатів 

творчої активності та професійної компетентності педпрацівників у міжатестацій-

ний період, що забезпечило успішне проходження атестації відповідно до 

встановлених критеріїв. 

-  

4. СПРИЯННЯ ПОШИРЕННЮ ПРОГРЕСИВНОГО ДОСВІДУ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ 

І МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

4.1 Організовано змістовні методичні заходи під часпроведення педчитань, 

тижнів професійної майстерності та декад загальноосвітніх предметів.  

4.2 Здійснено формування актуальної тематики статей, які опубліковані у 

електронних виданнях, в тому числі: 

4.2.1 на сторінках електронної газети «Обрій ПТО» за темами: 

1. «Олімпійський тиждень – свято спорту, єдності і дружби» (автор – 

Єрошенко А.О.). 

2. «Використання нестандартних форм організації навчання під час викладання 

предмета «Технологія касових операцій» за програмою підготовки фахівців 

з професії «Касир (в банку)» (автор - Хропач Н.Л.). 

3. «Соціальне партнерство як  спосіб інтеграції інтересів учнівської молоді 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти та провідної компанії 

індустрії краси» (автор –Бородіна Л.А.). 

4. «Використання інтерактивних методів під час виробничого навчання за 

професіями «Адміністратор», «Секретар керівника», «Електромеханік з 

ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»» (автори- 

Боднар І.Д., Гонтар С.В.). 

5. «Використання інформаційно-комунікаційних та мультимедійних 

технологій під час викладання предмета «Фізика»»» (автор - Бережна 

О.І.). 

6. «Реалізація комунікативного підходу у зворотному зв’язку на уроках 

іноземної мови» (автор - Горілей Т.В.).« 

 

4.2.2 на онлайн порталах «На урок», «Всеосвіта» (Горілей Н.В., Рожкова 

Н.С.,Полегенько Н.С., Гонтар С.В.) 

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

