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ЗВІТ 

ПРО МЕТОДИЧНУ  РОБОТУ  

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ  

за 2018-2019 н.р. 
 

  



Навчально-методична робота педагогічного колективу Казанківського 

професійного аграрного ліцею у 2018-2019 навчальному році здійснювалася 

згідно з вимогами основних нормативних документів: ст. 53 Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна ХХІ 

століття), Національної доктрини розвитку освіти, Концепції національного 

виховання, Статуту ліцею та відповідно річного плану роботи ліцею, планів 

роботи педагогічної ради, науково-методичної ради, методичного кабінету, 

методичних комісій,  інструкційно-методичних нарад.  

Вся плануюча документація є в наявності у методичному кабінеті. Крім 

вище зазначених планів роботи різних підрозділів, знаходяться плани роботи 

школи фахової адаптації молодого педагога,  перспективного педагогічного 

досвіду, роботи зі здібними учнями, перспективний план атестації 

педагогічних працівників, а також річний план роботи Миколаївського НМЦ 

ПТО.  

Всі засідання педагогічної та науково-методичної ради,  інструкційно-

методичних нарад, методичних комісій   протоколювалися. Протоколи 

зберігаються у методичному кабінеті. З більшості питань навчально-

виховного процесу створювалися накази, розпорядження, рекомендації. 

Планування навчально-методичної діяльності здійснювалося згідно 

наказу Міністерства освіти і науки №582 від 12.12.2000р. «Про 

удосконалення  методичної роботи в системі професійно-технічної освіти»;  

Положення про методичну раду та методичну комісію; річного плану роботи 

та методичних рекомендацій Миколаївського НМЦ ПТО; аналізу роботи всіх 

підрозділів, які здійснюють навчально-виховний процес; рекомендацій, 

створених членами методичних комісій, педагогічної та науково-методичної 

ради; аналізу результатів анкетування та діагностування І П П.  

         Методична робота здійснювалася всіма підрозділами, які працюють на 

спільний результат – підготовка висококваліфікованого робітника  для 

сучасного ринку праці.  

 

 

 

 



МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 

 
 

 

 

 



 



 
 

 
 

 

 

 



 



 

 



 

Моніторинг 

показник якості навчальних досягнень учнів груп   №170, №168, №166  з 

професії  8331 «Тракторист- машиніст сг виробництва», 7333 «Слюсар з 

ремонту сг машин та устаткування». 

№ 

п\ 

           Предмет  

№166 №170 №168  

1 Трактори 21 - 30 25,5 

2 Сільськогосподарські машини 50 46 37 44 

3 Агротехнологія 8 30 43 27 

4 Система ТО і рм2 12 36 42 30 

5 Основи слюсарної справи 38 52 - 45 

6 Слюсарна справа 40 -  40 

7 Комплексна система ТО та рст 12 32 44 29 

8 Виробниче навчання 46,5 61 23 43,5 

9 Організація і технологія мех. робіт  35  35 

 



 

 

 

Моніторинг показника якості навчальних досягнень учнів груп  №171, 

№169, №167  з професії  5122-  Кухар ; 7412 Кондитер.  

 

№ 

п\п 

           Предмет Група Група Група Середні 

арифметичні 

показники 

№171 169 №167 

1 Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

32 16 37 28,3 

2 Устаткування підприємств 

громадського харчування 

32 12 26 23,3 

3 Організація виробництва та 

обслуговування 

32 19 37 29,3 

4 Фізіологія харчування   32 32 

5 Гігієна та санітарія виробництва 32 16 37 28,3 

6 Облік, калькуляція та звітність 40 23 42 35 

7 Виробниче навчання 36 27 48 37 

 

Трактори; 25,5  
Сг машини; 44 

Агротехнологія: 27 

Система ТО: 30 

Осн. Слюсарної 
справи; 45 

Слюсарна справа; 
40 

Комплексна 
система ТО та рст; 

29 

Виробниче 
навчання; 43,5 

Організація ме. 
Робіт; 35 

Діаграма якості навчальних досягнень учнів з інтегрованої 
професії "Тракторист-машиніст сг виробництва", "Слюсар з 

ремонту сг машин та устаткування". 



 

Моніторинг показника успішності навчальних досягнень учнів груп  

№171, №169, №167  з професії  5122-  Кухар 7412 Кондитер.   

 

№ 

п\п 

           Предмет Група Група Група Середні 

арифметичні 

показники 
№171 169 №167 

1 Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

96 96 74 88,7 

2 Устаткування підприємств 

громадського харчування 

96 100 100 98,7 

3 Організація виробництва та 

обслуговування 

96 100 74 90 

4 Фізіологія харчування   100 100 

5 Гігієна та санітарія виробництва 96 100 100 98,7 

6 Облік, калькуляція та звітність 100 100 74 91,3 

7 Виробниче навчання 96 96 74 89 

 

Діаграма якості навчальних досягнень учнів з 
професії "Кухар" учнів  І, ІІ, ІІІ курсів 

технологія приг. Їжі 

Устаткування підпр. 

Організац.вир. 

Фізіологія 

Гігієна та санітарія 

Облік, кал.звіт 

Виробниче навчання 



 

Моніторинг середньо арифметичного   показника   навчальних 

досягнень з професійно – практичної підготовки учнів групи  №171, 

№169, №167  з професії  5122-  Кухар ;7412 Кондитер.   

  

 

 

Курс 

 

№ групи 

 

Предмет 

Рівень досягнення (%) 

н/а п с д в 

І 171   

Виробниче  

навчання 

4 0 60 28 8 

ІІ 169 4 0 69 23 4 

ІІІ 167 26 0 26 32 16 
Середні арифметичні 

показники 

 11,3 0 51,7 27,7 9,3 

 

Діаграма  успішності навчальних досягнень учнів 
з Професії Кухар  І,ІІ,ІІІ курсів 

Технологія пригот. Їжі 

Устаткуван.підприємств 

Організація виробництва 

Фізіологія харчування 

Гігієна та санітарія 

Облік і калькуляція 

Виробниче навчання 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма навчальних досягнень з   
"Виробничого навчання" учнів І,ІІ,ІІІ курсів 

н\а 

п 

с 

д 

в 



 Показник участі учнів Казанківського ПАЛ в ІІ (районному, 

обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 

обласних заходах, конкурсах, змаганнях 

№ 

з\п 

ПІБ учня Назва предмета, з якого брали 

участь у ІІ етапі учнівських 

олімпіад; рівень та назва 

заходу, конкурсу, змагань тощо 

Результати 

участі 

1 Лосіцький 

Павло  

Михайлович 

(ІІІ курс 

гр.№166) 

 Математика. ІІ етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та дипломант  

Всеукраїнського онлайн-

конкурсу «Наука – це цікаво» 

з математики (викладач 

Васильєва Л.О.). 

 Інформаційні технології  

(викладач Сосненко Н.О.). 

 Обласна олімпіада з «Правил 

дорожнього руху» (викладач 

Береговий В.Г.). 

ІІ місце 

 

 

 

 

 

 

І місце 

 

 

І місце 

2 Долженко 

Микита 

Віталійович 

(ІІІ курс 

гр.№166) 

 Обласний конкурс фахової 

майстерності професії 

«Тракторист-машиніст с.-г. 

виробництва». 

 Учасник Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності учнів з професії 

«Тракторист-машиніст с.г. 

виробництва». 

І місце 

 

 

 

ХVІІ місце 

3 Симоненко 

Максим 

Сергійович 

(ІІІ курс 

гр.№166) 

 Волейбол ( зональні 

змагання)  

 Змагання з легкої атлетики 

серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Миколаївської області. 

 Волейбол  серед команд ЗОШ 

Казанківського району 

І місце 

 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 

 

 

 

І місце 



4 Карпов 

Євгеній 

Євгенійович 

(ІІІ курс 

гр.№166) 

 

 

 

 Волейбол ( зональні 

змагання)  

 Змагання з легкої атлетики 

серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Миколаївської області. 

 Волейбол  серед команд ЗОШ 

Казанківського району 

І місце 

 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 

 

 

 

І місце 

5 Ібрагімов 

Анатолій 

Русланович 

 Волейбол ( зональні 

змагання)  

 Змагання з легкої атлетики 

серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Миколаївської області. 

 Волейбол  серед команд ЗОШ 

Казанківського району 

І місце 

 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 

 

 

 

І місце 

6 Удод 

Діана 

Леонідівна 

(ІІІ курс 

гр.№167) 

Біологія. ІІ етап  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

дисциплін (викладач Баранюк 

Л.Г.)  

ІІ місце 

7 Просенюк 

Надія 

Ігорівна 

(ІІІ курс гр. 

№163) 

Екологія. ІІ (районний) етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін  

(викладач Баранюк Л.Г.)   

ІІ місце    

 

8 Косяков 

Богдан 

Валентинович 

(ІІ курс 

гр.№168) 

 Математика. ІІ  етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін  

(викладач Васильєва Л.О.) 

 Всеукраїнський конкурс з 

історії «Лелека» 2018 – 2019 

н.р.. 

 Учасник навчально-

практичної конференції 

обласного центру по роботі зі 

здібною молоддю ПТНЗ 

ІІ місце 

 

 

 

ІІІ місце 

 

 

сертифікат 

учасника 

 



Миколаївської області 

 

9 Клімов 

Олександр 

Андрійович 

(І курс 

гр..№ 170) 

 Фізика.  ІІ етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (викладач Сосненко 

Н.О.)    

 Географія. ІІ етап  

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад (викладач Федоренко 

С.М.). 

 ІІ етап VІІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської  та студентської 

молоді ім.. Тараса Шевченка 

(викладач Кваша Т.В.). 

 Змагання з легкої атлетики 

серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Миколаївської області. 

ІІ місце 

 

 

 

ІІІ місце 

 

 

 

ІІІ місце 

 

 

 

 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 

10 Опанович 

Денис 

Володимирович 

(ІІ курс 

гр..№ 168) 

 ІІ етап  ХІХ Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені  Петра Яцика» 

(викладач Кваша Т.В.). 

 Українська мова та літ-ра ІІ 

етап  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

(викладач Кваша Т.В.). 

 Обласний конкурс 

молодіжних танцювальних 

колективів (від міського 

клубу №1 смт. Казанка) 

ІІ місце 

 

 

 

ІV місце 

 

 

 

ІІ місце 

11 Готра 

Наталія 

Павлівна 

(ІІ курс 

гр. №169) 

Змагання з легкої атлетики серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Миколаївської області. 

 

 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 



9 Густєй Альона 

Віталіївна 

(ІІ курс 

гр. №169) 

Дипломант  Всеукраїнського 

онлайн-конкурсу «Наука – це 

цікаво» з математики (викладач 

Васильєва Л.О.). 

ІІІ місце 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швагер 

Дмитро 

Юрійович 

(І курс, 

гр.№170) 

 

 

 

 

 Волейбол ( зональні 

змагання)  

 Змагання з легкої атлетики 

серед учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Миколаївської області. 

 Волейбол  серед команд ЗОШ 

Казанківського району 

І місце 

 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 

 

 

 

 

11 Мулява 

Марина 

Миколаївна 

(І курс 

гр. №171) 

Змагання з легкої атлетики серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Миколаївської області. 

ІІІ місце 

(загальнокомандне) 

12 Чухан 

Лідія 

Сергіївна 

Обласний конкурс молодіжних 

танцювальних колективів (від 

міського клубу №1 смт. Казанка) 

ІІ місце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моніторинг якісного складу педагогічних працівників: 
ОСВІТА, РІВЕНЬ ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ, ВІКОВА СТРУКТУРА; 

РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ (для майстрів виробничого навчання) 

1. ОСВІТА ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

 

 

 

 

2. РІВЕНЬ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ 

 Повна вища Базова  Неповна вища Повна середня 

Викладачі 92% 8% 0% 0% 

Майстри в.н. 40% 0 20% 40% 

 

 Педагогічна  Інженерно-

педагогічна 

Інженерно-

технічна 

Викладачі 70% 8% 22% 

   Майстри в.н. 10% 0% 90% 

92% 

8% 0% 0% 

Рівень освіти викладачів 

 

Повна вища Базова 

Неповна вища Повна середня 

20% 0% 

40% 

40% 

Рівень освіти майстрів в.н. 

 

Повна вища Базова 

Неповна вища Повна середня 

70% 
8% 

22% 

Освіта викладачів 

 

Педагогічна 

Інженерно-педагогічна 

Інженерно-технічна 

0% 
10 

90% 

Освіта майстрів в.н. 

 Педагогічна 

Інженерно-
педагогічна 
Інженерно-технічна 



3. ОСВІТА ЗА ФАХОМ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ  

 Фахова  Не фахова 

Викладачі 100% 0 

Майстри в.н. 100% 0 

  

 

4. ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ   

 До 3-х років 3-10 років 10-20 років Більше 20р. 

Викладачі 15% 38% 32% 15% 

Майстри в.н. 20% 40% 40% 0% 

 

 

100% 

0% 

Освіта за фахом викладачів 

 

Фахова Нефахова 

100% 

0% 

Освіта за фахом майстрів в.н. 

 

Фахова Нефахова 

15% 

38% 
32% 

15% 

Педагогічний стаж викладачів 

 

До 3-х років 3-10 років 

10-20 років Більше 20-ти років 

20% 

40% 

40% 

0% 

Педагогічний стаж майстрів в.н. 

 

До 3-х років 3-10 років 

10-20 років Більше 20-ти років 



5. ВІКОВА СТРУКТУРА ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ  

 До 30 років 31-40 років 41-50 років 51-60 

Викладачі 23% 23% 31% 23% 

Майстри в.н. 40% 10% 10% 40% 

 

6. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

  2015 2016 2017 2018 2019  

Викладачі 23% 54% 51% 15% 23% + 62% І модуль в 

Миколаївському ІППО 

Майстри в.н. 34% 22% 44% 0% 20% + 50% І модуль в 

Миколаївському ІППО 

 

 

40% 

10% 10% 

40% 

Вікова структура майстрів в.н. 

 

До 30 років 31-40 41-50 51-60

34% 

22% 

0% 
20% 

44% 

Підвищення кваліфікації 
майстрів в.н. 

 2015 2016 2017 2018 2019

23% 

54% 
51% 

23% 
15% 

Підвищення кваліфікації 
викладачів 

 2015 2016 2017 2018 2019

23% 

23% 31% 

23% 

Вікова структура викладачі 

 

До 30 років 31-40 41-50 51-60



7. РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

 

 

 

 

 

8. СТАЖУВАННЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

2015 2016 2017 2018 2018 

22% 0% 56% 20% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

20% 20% 

30% 

Рівень кваліфікації майстрів 
в.н. 

11 12 13 14

Тарифні 

розряди  

11 12 13 14 Педагогічні звання 

 30% 20% 20% 30% Майстер 

в.н. ІІ 

категорії 

10% 

22% 0% 

56% 

20% 

20% 

Стажування майстрів в.н. 

2015 2016 2017 2018 2019



9. РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

(клас, з двох і більше професій) 

клас  

Нижче 

вихідного 

На рівні 

вихідного 

Вищий 

вихідного 

З двох чи більше 

професій 

10% 70% 20%                60% 

 

 

 

10. РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ  

Без 

категорії  

Спеціаліст  Спеціаліст 

ІІ категорії 

Спеціаліст 

І категорії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Педагогічні звання 

Старший 

викладач 

8% 

8% 15% 15% 39% 23% 

 

  

 

 

8% 
15% 

15% 

39% 

23% 

Рівень кваліфікації викладачів 

Без категорії Спеціаліст 

Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст І категорії 

Спеціаліст вищої категорії 

10% 

70% 

20% 

60% 

Рівень кваліфікації майстрів в.н. 

Нижче вихідного На рівні вихідного 

Вищий вихідного З 2-х чи більше професій 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В 2018-2019 н.р.   

№ 

з\п 

ПІП педагога Місце 

проходження 

курсів 

Напрямок Період Кількість 

годин 

1. Коноваленко 

Н.М. 

Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

вчителів хімії 

та біології 

05.11.18-

30.11.2018 

210 

2. Васильєв Г.Г. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

вчителів фізичної 

культури та 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

28.01.19-

15.02.19 

150 

3. Сосненко О.О. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

вчителів фізики та 

астрономії 

11.03.19-

29.03.19 

150 

Миколаївський 

національний 

університет 

ім..В.О. 

Сухомлинського 

механіко-

математичний 

факультет 

Сертифікат EDERA, 

онлайн-курс 

«Фізика.Механіка»  

24.03.2019 35 

4. Воляницька Т.І. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

бібліотекарів 

закладів загальної 

середньої освіти 

22.04.19-

03.05.19 

90 

5. Баранюк Т.О. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів засобами 

Google 

інструментів» 

14.05.2019 15 

6. Ганжа С.О. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

14.05.2019 15 



модулем 

«Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів засобами 

Google 

інструментів» 

7. Лахтіонов В.В. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів засобами 

Google 

інструментів» 

14.05.2019 15 

8. Соляник А.О. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів засобами 

Google 

інструментів» 

14.05.2019 15 

Модуль «Створення 

та використання 

інтерактивних 

онлайнових вправ у 

навчанні» 

21.05.2019 15 

9. Мартинюк В.О. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів засобами 

14.05.2019 15 



Google 

інструментів» 

Модуль «Створення 

та використання 

інтерактивних 

онлайнових вправ у 

навчанні» 

21.05.2019 15 

10. Чегодар Т.А. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Підвищення 

професійної 

компетентності 

педагогів засобами 

Google 

інструментів» 

14.05.2019 15 

Модуль «Створення 

та використання 

інтерактивних 

онлайнових вправ у 

навчанні» 

21.05.2019 15 

11. Борейко А.Д. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем «Імідж 

педагога НУШ» 

14.05.2019 15 

11. Береговий В.Г. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Створення та 

використання 

інтерактивних 

онлайнових вправ у 

навчанні» 

21.05.2019 15 

12. Федоренко 

С.М. 

Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

21.05.2019 15 



діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Створення та 

використання 

інтерактивних 

онлайнових вправ у 

навчанні» 

13. Пашкова С.А. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Створення та 

використання 

інтерактивних 

онлайнових вправ у 

навчанні» 

21.05.2019 15 

14. Кваша Т.В. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Педагогіка тексту і 

читення у Новій 

українській школі» 

22.05.2019 15 

15. Баранюк Л.Г. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем «Реалізація 

діяльнісного 

підходу в 

освітньому процесі 

з біології» 

22.05.2019 15 

16. Долженко І.Ф. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Безпечний простір 

22.05.2019 15 



формування 

стійкості до стресу в 

дітей та школярів» 

Обласна літня 

школа «Професійна 

компетентність 

працівників 

психологічної 

служби в умовах 

реформування 

освіти»  

09.06-

12.06.2019 

30 

17. Васильєва Л.О. Миколаївський 

ОІППО 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

компетентнісно та 

діяльнісно 

орієнтованим 

модулем 

«Інтегрований курс 

«Природничі 

науки»: ефективні 

методики 

викладання» 

27.05.2019 15 

Модуль «Методика 

створення 

інтерактивного 

навчального 

контенту з 

інтерактивними 

вправами» 

28.05.2019 15 

18. Агєєв С.В. Білоцерківський 

ІНПО 

Майстри 

виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

11.02.19-

31.05.19 

150 

19. Агєєв С.В. Білоцерківський 

ІНПО 

Майстри 

виробничого 

навчання закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

11.02.19-

31.05.19 

150 

 

 

 

 

 



СТАЖУВАННЯ МАЙСТРІВ В.Н. 

№ 

з\п 

П.І.П. педагога Місце 

проходження 

стажування 

Період Результат 

1. Чегодар Т.А. 

 

ФОП 

«Мерзлікіна 

Л.О.» 

15.04.-15.05.19 Підтверджено 

робітничий розряд 

«Кухар 5-го 

розряду» 

2. Вінівітіна О.І. ФОП «Лось 

С.В.» 

 Підтверджено 

робітничий розряд 

«Муляр 4-го 

розряду» 
 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ у 2019 р. 

        

        На підставі наказу Казанківського ПАЛ від 01.04.2019р. №80 «Про 

результати атестації інженерно – педагогічних працівників ліцею у 2019р.»: 

- Сосненко Олені Олександрівні, викладачу  предмету «Фізика» присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» та 13 тарифний 

розряд. 

- Вінівітіній Олені Олександрівні, майстру виробничого навчання з професії 

«Муляр» встановлено13 тарифний розряд. 

- Солянику Артему Олександровичу, майстру виробничого навчання з 

професії «Тракторист-машиніст с.г. виробництва» встановлено 13 тарифний 

розряд. 

- Чегодар Тетяні Анатоліївні, майстру виробничого навчання з професії 

«Кухар, кондитер» встановлено 14 тарифний розряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗНИК УЧАСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В 

ОБЛАСНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗАХОДАХ, КОНКУРСАХ, 

ЗМАГАННЯХ, СЕМІНАРАХ 

 

 

 ПІБ 

педагогічного    

працівника 

Рівень та назва заходу, конкурсу, змагань 

тощо 

Результат 

участі 

МК «Тракторист-машиніст с.г. виробництва» 

1 Береговий 

Володимир 

Григорович - 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Миколаївський НМЦ ПТО 

Засідання обласної методсекції педагогічних 

працівників з професії «Водій авто-, 

мототранспортних засобів» професійно-

технічних навчальних закладів Миколаївської 

області (Миколаївський ПЛ 22.05.2019) 

Учасник 

 

2  Євдокімов 

Микола 

Миколайович 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Миколаївський НМЦ ПТО  

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

Учасник 

 

3 Пашкова  

Світлана  

Анатоліївна – 

майстер 

виробничого 

навчання, 

голова МК 

«Тракторист-

машиніст с.г. 

виробництва» 

Миколаївський НМЦ ПТО 

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЕБІНАРИ НМЦ ПТО:   

- Вебінар Луганської обл. з теми: «100-

річний ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

 

Учасник 

 

 

 

Слухач  

 

4 Лахтіонов 

Віктор 

Васильович -

майстер 

виробничого  

Всеукраїнський вебінар Запорізький НМЦ 

ПТО: «Актуальні проблеми професійного 

розвитку майстрів в.н..». (20.05.2019) 

Запорізький НМЦ ПТО: «Стажування 

педагога в сучасних умовах компетентнісного 

 

Слухач  

Слухач  



навчання підходу» (12.06.2019). 

Миколаївський НМЦ ПТО 

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

 

Учасник 

5 Поленок  

Михайло 

Іванович - 

майстер 

виробничого  

навчання 

Миколаївський НМЦ ПТО  

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

Учасник 

 6 Соляник  

Артем  

Олександрович 

- майстер 

виробничого  

навчання 

Миколаївський НМЦ ПТО  

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

 

Учасник 

  

7 Агєєв Сергій 

Валерійович 

майстер 

виробничого  

навчання 

 Миколаївський НМЦ ПТО  

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

 

Слухач 

8 Тарановський 

Іван Іванович 

майстер в.н. з 

водіння 

автомобіля 

  

МК «Кухар, кондитер» 

1 Мартинюк  

Віта  

Олександрівна -  

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Миколаївський НМЦ ПТО   

- Відкриття І етапу проекту «Освіта. 

Професія. Кар’єра», ініціатор департамент 

освіти і науки Миколаївської облдерж 

адміністрації. (26.02.2019). 

- Засідання методичної секції викладачів та 

майстрів в.н. закладів професійної 

 

Учасник 

  

 

 

Учасник 

 



(професійно-технічної) освіти області   

професій громадського харчування та 

ресторанного сервісу. (ВПУ суднобудування, 

21.03.2019). 

2 Ганжа 

 Світлана 

Олександрівна 

майстер  

виробничого 

навчання 

Всеукраїнський вебінар Запорізький НМЦ 

ПТО: «Актуальні проблеми професійного 

розвитку майстрів в.н..». (20.05.2019) 

 

Слухач 

3 Солянік 

Альона 

Вікторівна - 

майстер  

виробничого 

навчання 

Всеукраїнський вебінар Запорізький НМЦ 

ПТО: «Актуальні проблеми професійного 

розвитку майстрів в.н..». (20.05.2019) 

 

 

Слухач 

4 Чегодар 

Тетяна 

 Анатоліївна – 

майстер  

виробничого 

навчання 

Миколаївський НМЦ ПТО 

 - Відкриття І етапу проекту «Освіта. 

Професія. Кар’єра», ініціатор департамент 

освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації. (26.02.2019). 

 

 Учасник 

 

1 Вінівітіна  

Олена 

Іванівна 

майстер в.н. 

з професії 

«Муляр» 

Миколаївський НМЦ ПТО  

Обласна секція педагогічних працівників ЗП 

(ПТ)О), що здійснюють підготовку 

кваліфікованих робітників за будівельними 

професіями. (Миколаївський ПЛ 22.05.2019). 

Учасник 

МК викладачів природничо-математичного циклу 

1 Баранюк 

Людмила  

Георгіївна - 

викладач 

біології 

Участь у Всеукраїнському уроці доброти  та 

Всеукраїнській акції щодо гуманного і 

відповідального ставлення до тварин 

(04.10.2018). 

Учасник 



ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЕБІНАРИ НМЦ ПТО:   

- Вебінар Луганської обл. з теми: «100-

річний ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

- Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція Білоцерківського 

ІПО з теми «Проблеми і перспективи 

розвитку професійних компетентностей 

працівників системи ПТНЗ в умовах 

реформування освітньої галузі». (27.02.2019). 

- Вебінар Луганської, Харківської, 

Полтавської областей з теми: 

«Упровадження наскрізної змістовної лінії 

Нової української школи «Здоров’я і безпека» 

на уроках природничого циклу» (29.05.2019). 

 

Слухач 

 

Слухач 

 

 

Слухач 

 

 

2 Коноваленко 

Наталія  

Михайлівна 

– викладач  

хімії 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЕБІНАРИ НМЦ ПТО:   

Вебінар Луганської обл. з теми: «100-річний 

ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

 

Слухач 

3 Васильєва 

Людмила 

Олегівна – 

викладач 

математики 

Миколаївський НМЦ ПТО  

Засідання обласної методичної секції 

викладачів математики  (ВПУ №21, 

20.09.2018). 

- Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція Білоцерківського 

ІПО з теми «Проблеми і перспективи 

розвитку професійних компетентностей 

працівників системи ПТНЗ в умовах 

реформування освітньої галузі». (27.02.2019). 

Учасник 

 

 

Слухач 

4 Сосненко  

Олена 

Олександрівна 

- викладач 

фізики, 

астрономії, 

інформатики   

Миколаївський НМЦ ПТО  

Засідання обласної методичної секції 

викладачів фізики та астрономії  (ВПУ №21, 

19.09.2018). 

- Миколаївський механіко-математичний 

університет студія  Вапk o’f Science «Крок до 

науки». 

 

Учасник 

 

 

Учасник 



МК викладачів суспільно-гуманітарного циклу 

1 Федоренко 

 Сергій  

Миколайович 

– викладач 

історії, 

правознавства

географії 

 Миколаївський НМЦ ПТО  

Засідання обласної методичної секції  

викладачів історії (Новоодеський ПАЛ, 

17.09.2018р.) 

І (зональний) тур Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2019». 

(Казанківська ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1, 

21.11.2019) 

Слухач 

 

 

 

ІІІ місце 

2 Борейко 

Аліна 

Дмитрівна – 

викладач 

англійської 

мови 

Миколаївський НМЦ ПТО  

Засідання методичної секції викладачів 

іноземної (англійської) мови ПТНЗ 

Миколаївської області (листопад, 2017р.).  

Вебінар Луганської обл. з теми: «100-річний 

ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

Учасник 

 

 

 

Слухач 

 

3 Бугайова  

Анна  

Миколаївна – 

викладач 

зарубіжної 

літератури, 

художньої 

культури 

Вебінар Луганської обл. з теми: «100-річний 

ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

Слухач 

4 Васильєв 

Геннадій 

Генадійович – 

викладач 

предмету 

«Фізкультура» 

«Захист 

Вітчизни»  

Вебінар Луганської обл. з теми: «100-річний 

ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

Слухач 

Заступники директора, методист, практичний психолог, бібліотекар 

1 Кваша Тетяна  

Вікторівна - 

заступник  

директора з 

навчально- 

Миколаївський НМЦ ПТО  

- Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з 

навчально-виробничої роботи.                                  

(Вознесенськиий ПАЛ, 31.10. 2018). 

 

Учасник 

 

 

 



виробничої 

роботи 

  

- Засідання «Школи молодого фахівця» для  

новопризначених заступників директорів з 

навчально-виробничої, навчально-методичної 

роботи та методистів  (Миколаївський ПСЛ, 

14.02.  2019). 

 - Семінар заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

(Южноукраїнський  ПЛ, 11.94.2019). 

- Миколаївський НМЦ ПТО  

Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція Білоцерківського 

ІПО з теми «Проблеми і перспективи 

розвитку професійних компетентностей 

працівників системи ПТНЗ в умовах 

реформування освітньої галузі». (27.02.2019). 

 

Учасник 

 

 

 

 

Учасник 

 

 

 

Учасник 

 

 

 

 

 

 

Слухач  

2 Бугайова 

Анна 

Миколаївна – 

заступник 

директора з 

навчально-

вих. роботи 

  

3 Барнюк  

 Тетяна  

Олександрівна  

- методист  

Миколаївський ПМЛ  Обласні педагогічні 

читання (20.02.2019) 

Учасник 

 

 

Учасник 

 

 

 

 

 

Миколаївський НМЦ ПТО  

- Засідання «Школи молодого фахівця» для 

новопризначених заступників директорів з 

навчально-виробничої, навчально-методичної 

роботи та методистів  (Миколаївський ПСЛ, 

14.02.  2019). 

- Миколаївський НМЦ ПТО  



Обласне методоб’єднання викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів виробничого навчання 

Миколаївської області з професії  с.г. профілю 

(Казанківський ПАЛ, 21.03.2019). 

- Семінар заступників директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

області ЗП(ПТ)О з навчально-методичної 

роботи, методистів з теми «Освіта для сталого 

розвитку». (Новоодеський ПАЛ, 01.06.2019). 

- Засідання навчально-методичної Ради при 

Навчально-методичному центрі професійно-

технічної освіти у Миколаївській області  

(НМЦ ПТО, 20.06.2019). 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЕБІНАРИ НМЦ ПТО:  

- Вебінар Луганської обл. з теми: «100-

річний ювілей великого педагога В.О. 

Сухомлинського». (30.10.2019). 

- Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція Білоцерківського 

ІПО з теми «Проблеми і перспективи 

розвитку професійних компетентностей 

працівників системи ПТНЗ в умовах 

реформування освітньої галузі». (27.02.2019). 

- Вебінар Луганської, Харківської, 

Полтавської областей з теми: 

«Упровадження наскрізної змістовної лінії 

Нової української школи «Здоров’я і безпека» 

на уроках природничого циклу» (29.05.2019). 

- Вебінар Запорізький НМЦ ПТО: 

«Актуальні проблеми професійного розвитку 

майстрів в.н..». (20.05.2019) 

- Запорізький НМЦ ПТО: «Стажування 

педагога в сучасних умовах компетентнісного 

підходу». 

Учасник 

 

 

 

 

 

Учасник 

 

 

 

Учасник 

(виступ) 

 

 

 

 

Слухач 

 

 

 Слухач 

 

 

 

 

 

Слухач 

 

 

 

 

Слухач 

 

Спікер 

(виступ) 

 

 



4 Долженко 

Ірина  

Федорівна –

практичний 

психолог 

 

- Навчальний тренінг «Профілактика булінгу в 

освітньому середовищі»   (м. Миколаїв. 

Лабораторія практичної психології, соціальної 

роботи та інклюзивного навчання, 05.12.2018) 

- Семінар практичних психологів  НМЦ ПТО.   

(Надбузький ПАЛ, 18.04.2019).  

 

Учасник 

 

 

 

Учасник 

5 Воляницька  

Тетяна  

Іванівна - 

бібліотекар 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Казанківського ПАЛ за 2018-2019 н.р. 

      Методична робота в ліцеї – це цілісна, заснована на досягненнях 

педагогічної науки, перспективному педагогічному досвіді, аналізі навчально-

виховного процесу діяльності педагогічного колективу за попередні роки, 

система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення 

професійної компетентності та майстерності кожного педагогічного 

працівника, розвиток й підвищення творчого потенціалу педагогічного 

колективу в цілому та на удосконалення навчально-виховного процесу. 

       Основними компонентами методичної роботи, як цілісної системи, є: 

- Взаємодія всіх педагогічних працівників ліцею; 

- Цілі і задачі, зміст, організаційні форми, методи і засоби, умови 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників та одержані в ході роботи 

результати. 

- Колективний характер методичної роботи при сполучені колективних, 

групових та індивідуальних (обов’язкових та добровільних) форм і методів 

роботи і самоосвіти педагогічних працівників. 

      Методична робота в ліцеї здійснюється завдяки її плануванню і організації, 

які ґрунтуються на основі діагностики та прогнозування. Методами отримання 

інформації про педагогічну діяльність І П П та їх проблеми у навчально-

виховному процесі протягом навчального року були: 

 - діагностичні анкети, опитувальники (за змістом, функціями, формою), тести 

на виявлення основ педагогіки, психології, методики навчання;  

- відвідування уроків, позаурочних заходів та їх аналіз;  

- аналіз виступів педагогів на засіданнях педради, метод комісіях, участі в 

обласних методоб’єднаннях та в роботі семінару-практикуму, всеобучі, 

творчих груп (педагогічне спостереження); 

 - бесіди (позитивне, недоліки, висновки).   

      Діагностика педагогічних працівників щодо ефективності форм науково-

методичної роботи щорічно проводилася у травні, щоб на початок нового 

навчального року вже можна було спланувати найбільш доцільні форми 

методичної роботи. На підставі даних діагностики вибираються 

найактуальніші методичні проблеми й плануються відповідні форми та методи 

науково-методичної роботи. Для забезпечення особистісно орієнтованого 

підходу до підвищення професіоналізму, розвитку індивідуального творчого 

стилю діяльності педагогічних працівників протягом 2018-2019 н.р., 

методичною службою організовувалася та проводилася різнопланова та 

різнорівнева методична робота, зокрема: колективні, групові та індивідуальні 

форми діяльності.  



КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КАЗАНКІВСЬКОГО ПАЛ  

У 2018– 2019 н.р.:       

          Більшість членів педагогічного колективу протягом навчального року 

продовжували роботу  над завершальним етапом загальноліцейної  науково-

методичної проблемної теми «Пошук та застосування  інноваційних  

педагогічних технологій, спрямованих на розвиток  та саморозвиток 

особистості учня – майбутнього конкуренто спроможного робітника» згідно 

річного плану роботи ліцею, методичного кабінету.. 

         Науково-методична робота  педагогічного колективу  базувалася на 

досягненнях науки та перспективного педагогічного досвіду і являє собою 

систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, науково-

практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної 

компетентності, педагогічної майстерності педпрацівників та підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу в ліцеї. 

 Основні принципи методичної роботи педагогічного колективу є: 

 демократизація та гуманізація навчального процесу; 

 цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно завдань  та 

напрямків діяльності ліцею; 

 організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх 

потреб та реального рівня професійної майстерності; 

 системність та систематичність; 

 науковість; 

 оперативність та мобільність; 

 оптимальне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм; 

 пріоритет знань та моральних цінностей. 

      Протягом 2018-2019 н.р. планово проведені засідання педагогічної ради, 

засідання науково-методичної ради, засідання методичних комісій, щотижневі 

інструкційно-методичні наради.   

     Протягом  навчального року методичною службою ліцею організовувалися 

та проводилися колективні форми роботи як:  

 Місячник науково-методичної роботи ліцею за темою: «Інноваційний 

підхід у формуванні ключових компетентностей учнів, окреслених у Типовій 

освітній програмі закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 2018р.» .    

 Педагогічні читання  за темою: «Наповнення новим змістом навчально-

виховний процес через призму наскрізних ліній ключових компетентностей 

у навчанні».  

 



 Професійні конкурси:  

1.  Конкурс «Викладач 2018-19 н.р.».      

2. Конкурс відкритих уроків викладачів та майстрів в.н. за темою: «Медіа 

освітній простір у навчально-виховному процесі як ефективний засіб якісної 

підготовки сучасних кваліфікованих робітників» переможець в номінації 

«Ефективне застосування у навчально-виховному процесі медіа освітнього 

ресурсу». 

 Тиждень методичної роботи присвячений 100-річчю від дня народження 

В.О. Сухомлинського, під час якого проведені: година спілкування з 

педагогічним колективом за книгою «Серце віддаю дітям», виховна година з 

учнями І курсу «Все починається з добра», бібліотечний урок з учнями ІІ 

курсу, засідання круглого столу з теми «Ідеї В.О. Сухомлинського у практиці 

педагогів ліцею» (вересень 2019). 

 Розширені засідання методичних комісій ліцею:  

1. МК загальноосвітніх предметів з теми:  «Наповнення новим змістом 

навчально-виховного процесу через призму наскрізних ліній та ключових 

компетентностей», що  є новою і актуальною для освітян України.   

2. Підсумки роботи членів методичних комісій загальноосвітнього, а також 

професійно підготовчого спрямування над загальноліцейною  науково-

методичною проблемною темою «Пошук та застосування  інноваційних  

педагогічних технологій, спрямованих на розвиток  та саморозвиток 

особистості учня – майбутнього конкуренто спроможного робітника» 

(червень). 

 Методичні заходи:  

1.  Методичні посиденьки за темою «Педагогічна етика як важлива складова 

фахової майстерності викладача та майстра виробничого навчання» (лютий). 

2. Методичний захід у формі кола ідей з теми «Творча активність педагога – 

запорука якісної роботи зі здібними учнями» (квітень). 

 Педагогічні всеобучі:  

1. Орієнтація на новий зміст навчання вересень 2018). 

2. Результати наповнення новим змістом навчально-виховного процесу із 

загальноосвітніх предметів через призму наскрізних ліній ключових 

компетентностей згідно  Типової освітньої програми закладів ЗСО ІІІ ступеня 

(наказ МОН України від 20.04.2018 № 408),  (січень, 2019). 

 Семінар-практикум за темою «Ефективне використання медіа освітніх 

технологій у навчально-виховному процесі» (березень). 

 Педагогічні виставки-огляди  педагогічних напрацювань членів 

педколективу у лютому та червні 2019р. (розробки  методичних  та 



навчальних збірників, посібників, мультимедійних презентацій до уроків, 

збірників позаурочних заходів, виховних годин, розробок уроків тощо). 

 Планове діагностування педагогічних працівників. 

Всі ці заходи спрямовувалися на підвищення науково-теоретичного і 

науково-методичного рівня педагогічних працівників. Участь І П П у роботі 

колективних методичних заходів сприяли ознайомленню із сучасними 

науковими здобутками, з новими технологіями навчання, що допомагає їм 

осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до 

науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий 

потенціал, вибрати і формулювати стратегію самоосвіти і техніку її 

здійснення. Розлоге про проведення колективних заходів можна ознайомитися 

на сайті ліцею у розділі «Головна» та «Віртуальний методкабінет». 

 

 

ФОРМИ  ГРУПОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:  

Науково-методична робота методичних комісій ліцею здійснювалася 

через щомісячні планові та позапланові засідання МК з виконання річних 

планів роботи згідно науково-методичної проблемної теми ліцею та згідно 

річного плану роботи ліцею і його методичного кабінету. Були організовані 

та проведені: 

 Місячники методичної роботи методкомісій (відкриті уроки та 

позаурочні заходи з предметів та професій,  методичні панорами, аналіз 

узагальненого досвіду колег, випуск методичних бюлетенів). 

 Педагогічні читання по методичним комісіям за темою: «Наповнення 

новим змістом навчально-виховний процес через призму наскрізних ліній 

ключових компетентностей у навчанні».  

 Творчі звіти І П П, які атестувалися в 2019 році.. 

 Педагогічний треніг  за темою «Профілактика негативних проявів в 

учнівському колективі» - практичний психолог.  

 Обговорення Всеукраїнських вебінарів  з прийняттям певних рішень. 

 Обговорення результатів курсів  підвищеннякваліфікації з прийняттям 

певних рекомендацій. 

 Робота з наповнення ліцейного сайту: віртуального методкабінету та 

електронної бібліотеки  електронними засобами навчання. 

 Організація виставок кращих авторських та колективних  методичних 

напрацювань з  науково-методичної проблеми та захист ідей, знахідок, 

авторських  методичних посібників, проектів тощо. 

 



ФОРМИ  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  

        Самоосвіти педагога - це систематичне вивчення психолого-педагогічної, 

наукової літератури, участь у роботі ліцейних методичних комісій та 

обласних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, пов’язаних 

з удосконаленням навчально-виховної роботи, проведення 

експериментальних досліджень, огляд педагогічних та методичних журналів, 

збірників та ін. 

       Форми індивідуальної роботи є складовою самоосвіти педагога, що 

здійснюються за індивідуальними планами з урахуванням його професійних 

потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій наставника, голови 

методичної комісії, керівництва ліцею. 

 Систематичне вивчення психолого-педагогічної наукової та фахової 

літератури. 

 Пошук та вивчення перспективного педагогічного досвіду. 

 Впровадження елементів перспективного педагогічного досвіду. 

 Підготовка повідомлень та виступів на засідання різних за формою 

проведення методичних заходів.  

 Підготовка та виступів на засідання методичної комісії, педради. 

 Підготовка до педчитань. 

 Оновлення та наповнення КМЗ  уроків та виховних заходів. 

 Розробка та удосконалення дидактичного матеріалу на уроки. 

 Удосконалення навчально-виховної роботи через періодичне 

проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та 

наставництво. 

 Індивідуальні і групові консультації. 

 Підготовка до участі у конкурсах «Викладач року», «Класний керівник 

року». 

 Післяатестаційна робота. 

 Творчі звіти викладачів та майстрів в.н., які атестуються на присвоєння 

кваліфікаційних категорій та педагогічного звання. 

 Проведення експериментальних досліджень. 

 Узагальнення власних напрацювань, що забезпечують продуктивне 

навчання учнів. 

 Публікація напрацювань І П П в педагогічній періодиці, на сайті ліцею, 

сайті НМЦ ПТО Миколаївської області, сторінках ж. «Професіонал» 

тощо. 

 

 



Індивідуальний план роботи молодого спеціаліста 
на 2018-2019 навчальний рік 

 
ПІБ _______________________________________________________ 

посада_____________________________________________________ 

предмет, професія___________________________________________ 

Серпень 

 Види планування: календарне та урочне. 

 Вимоги до сучасного уроку. 

 Методичні рекомендації до проведення першого уроку. 

 Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення 

загальноосвітніх дисциплін, здійснення професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки. 

Вересень 

 Ведення  навчальної документації. 

• Види навчальної документації. 

• Ведення журналу обліку теоретичного навчання. 

  • Ведення журналу обліку виробничного навчання. 

 Єдині вимоги до усного і письмового мовлення учнів. 

 Сучасні підходи до організації навчального процесу. 

 Практичне заняття: Складання плану-конспекту уроку. 

Жовтень  

 Форми навчання в ліцеї: 

•  Урок - основна форма навчання. 

•  Структура уроків різних типів. 

 Використання дидактичного, роздаткового матеріалів, наочностей на 

уроках різних типів.  

 Практичне заняття: розробка зразків дидактичного, роздаткового 

матеріалів, наочностей на уроках різних типів.  

Листопад 

 Форми і методи, які сприяють ефективному засвоєнню навчального 

матеріалу. 

 Використання дидактичного та роздаткового матеріалів, наочності на 

уроках різних типів. 

 Практичне заняття: створення зразків  презентацій до уроків. 

Грудень 

 Сучасні технології навчання. 

 Практичне заняття: моделювання елементів сучасних технологій 

навчання. 



 

Січень 

 Участь у педагогічних читаннях методичної комісії. 

 Участь у місячнику науково-методичної роботи ліцею. 

Лютий 

 Місце самостійної роботи під час вивчення теми. 

 Організація та види самостійної роботи учнів на уроках. 

 Практичне заняття: моделювання видів самостійної роботи учнів на 

уроках. 

Березень 

 Диференційований підхід до навчання: 

• Моделі диференційованого навчання. 

• Різнорівневі завдання. 

 Практичне заняття: розробка диференційованих завдань. 

Квітень 

 Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці. 

 Застосування здоров’язберігаючих технологіїй на уроках та у 

позаурочний час. 

 Практичне заняття: розробка елементів здоров’язберігаючих 

технологіїй на уроках та упозаурочний час. 

Травень  

 Виховний потенціал уроку, позаурочного заходу. 

 Практичне заняття: моделювання видів виховних елементів уроку, 

позаурочного заходу. 

Червень  

 Аналіз результатів самоосвіти за навчальний рік. 

 Практичне заняття: огляд творчих доробків молодих спеціалістів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н 

індивідуальних методичних консультацій  ІПП та занять з 

малодосвідченими педагогічними працівниками ліцею  

у 2018-2019 н.р.  
                    Методист Баранюк Т.О. серпень-червень 2018-2019 н.р.  

 

№ Вид допомоги Дата проведення 

1. Роз’яснювальна робота щодо діагностування  

(тестування, анкетування). 

Вересень  2018р. 

  

2. Складання (коригування) плануючої документації на 

навчальний рік. 

Консультації щодо ведення журналів обліку 

теоретичного та виробничого навчання. 

Вересень  

3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Ведення та перевірка учнівських зошитів. 

Перший вівторок 

місяця з 15
00

 

4. Складання планів уроку (конспектів) майстр в.н., який 

має педагогічне навантаження  Агєєв С.В.  та  майстри 

в.н.   Солянік А.В., Ганжа С.О.  

Перший 

понеділок місяця 

з 15
00 

5. Оформлення паспорту комплексного методичного 

забезпечення майстрами в.н.   Ганжа С.О., Агєєв С.В.  

Солянік А.В..   

 П’ятниця, 

щотижня 

 з 13
00

  

6. Індивідуальна допомога по оформленню методичних 

розробок, протоколів МК,  звітів, тощо. 

Щочетверга  

з 14
30

 

7. Робота над науково-методичною проблемою. Розробка 

завдань для формування  професійної  та життєвої 

компетентності учнів, розвитку їх творчого потенціалу 

через застосування інноваційних технологій навчання. 

2, 4 вівторок 

щомісяця 

8. Підготовка до  проведення предметних тижнів 

місячників  з професій. 

За місяць до 

проведення 

9. Консультації з розробки  лабораторно-практичних 

завдань з предметів та інструкційно-технологічних 

карток з професійно-практичного навчання.  

1,3 середа 

щомісяця 

 з 15
00

  

10. Консультації щодо складання різнорівневих та 

різноваріантних завдань для різних форм контролю 

НДУ.  

Щочетверга  

11. Консультації з підготовки доповідей, повідомлень на 

педради, семінари, педчитання, конференції. 

За місяць до 

проведення згідно 

плану роботи 



12. Оформлення аналітичних звітів результатів  

діагностування на І курсі, проведення АЗЗ та 

моніторингу НДУ у І та ІІ семестрі. 

Вересень, грудень 

2018р.,  травень, 

червень 2019р. 

13. Консультації з різних питань та заняття з 

малодосвідченими  педагогічними працівниками. 

Щоденно з 14.30 

до 17.00 

14. Консультації з  питань  роботи зі здібними учнями. Перший 

понеділок 

місяця з 15
00 

  

 

  

 

5. ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЛІЦЕЮ 

ПІБ педагогічного 

працівника, досвід якого 

вивчається та 

застосовується 

Назва теми, яку 

вивчають 

Напрацювання 

тих, хто вивчає 

ПІБ 

педпрацівника, 

який вивчає та 

впроваджує 

досвід 

МК «Тракторист-машиніст с.г. виробництва» 

1. Мельник  І. М.- викладач 

спецдисциплін, Білківського 

ПАЛ, Закарпатської обл.. 

 

 

 

2. Баранюк Л.Г., Шупрудько 

Т.О. спеціалісти вищої 

категорії Казанківського ПАЛ   

Методика  проведення  

лабораторно-

практичних  робіт  з  

предмету «ПДР». 

 

 

Методика розробки та 

застосування 

робочого зошита. 

 

Розробки уроків 

 

 

 

 

 

Розробка робочого 

зошита з ЛПР з 

професійно-

теоретичної 

підготовки. 

Береговий В.Г.  

викладач 

предметів 

професійно-

теоретичного 

навчання, 

спеціаліст першої 

категорії. 

1.Поволоцький В.М. майстер 

в.н. І категорії професії 

Тракторист – машиніст с/г 

виробництва. Мукачевський 

ПАЛ. 

 

 

2.Ковальчук В.І. -кандидат 

педагогічних наук, доцент 

1.Розмічання, 

рубання металу. 

2.Клепання металу. 

3.Застосування 

ігрових моментів на 

уроках виробничого 

навчання. 

 1.Організація роботи 

майстра виробничого 

Розробки уроків та  

позаурочних 

заходів 

 

 

 

 

 

Методичні 

Пашкова С.А. 

майстер в.н.  

другої категорії. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Баранюк Л.Г. відмінник 

освіти України, викладач 

спеціаліст вищої категорії 

Казанківського ПАЛ   

 

 

 

 

Баранюк Т.О. методист, 

викладач спеціаліст вищої 

категорії Казанківського 

ПАЛ   

навчання. 

2.Перспективні шляхи 

розвитку педагогічної 

майстерності майстрів 

в.н. у методичній 

роботі. 

 

«Методи врахування 

індивідуально – 

психологічних 

особливостей учнів 

ПТНЗ у сучасному 

навчально – 

виховному процесі» 

1. «Скрайбінг -  як 

сучасна форма 

візуалізації 

навчального 

матеріалу.» 

2.«Використання 

Googl – servis у роботі 

педагога.» 

вказівки. 

«Застосування 

інноваційних 

технологій на 

уроках в.н.». 

   

    

1.Тараненко В.І. майстер в.н. І 

категорії  Мелітопольського 

ПЛ Запорізької області 

 

 

 

 

2.Поволоцький В.М. майстер 

в.н. І категорії професії 

«Тракторист – машиніст с/г 

виробництва» Мукачевський 

ПАЛ 

 

 

 

3. Пашкова С. А..  майстер 

виробничого навчання ІІ 

категорії Казанківський ПАЛ 

 

 

Технологія формування 

учнівського  

колективу в урочний та 

позаурочний час. 

 

 

 

Застосування ігрових 

моментів на уроках 

виробничого 

навчання. 

Підбірка розробок 

уроків в.н. «Уроки 

слюсарної справи». 

 

Методпосібник 

«Мащення трактора 

МТЗ 80/82» 

Інструкційно – 

технологічні картки 

до всіх уроків в.н. 

застосування ІКТ, 

виробничих ситуацій 

Розробка різних  

форм і засобів з 

формування 

учнівського 

колективу в 

урочний та 

позаурочний час. 

 

Оновлення 

конспектів 

уроків.в.н.  

 

 

 

 

Оновлення  

конспектів уроків. 

Поленок М.І.  

майстер в.н.    



1.Поволоцький В.М. майстер 

в.н. І категорії професії 

«Тракторист – машиніст с/г 

виробництва» Мукачевський 

ПАЛ 

2.Пашкова С. А..  майстер 

виробничого навчання ІІ 

категорії Казанківський ПАЛ 

1. Підбірка розробок 

уроків в.н. «Уроки 

слюсарної справи». 

 

 

 2.Методпосібник 

«Мащення трактора 

МТЗ 80/82» 

Розробка уроків 

в.н. «Уроки 

слюсарної 

справи». 

 

 

Підбірка  КМЗ до 

уроків в.н. 

«Уроки слюсарної 

справи». 

Лахтіонов В.В. 

майстер в.н.    

1.Поволоцький В.М. майстер 

в.н. І категорії професії 

«Тракторист – машиніст с/г 

виробництва» Мукачевський 

ПАЛ 

2.Пашкова С. А..  майстер 

виробничого навчання ІІ 

категорії Казанківський ПАЛ 

 

1. Підбірка розробок 

уроків в.н. «Уроки 

слюсарної справи». 

 

 

 2.Методпосібник 

«Мащення трактора 

МТЗ 80/82» 

 

Підбірка розробок 

уроків в.н. 

«Уроки слюсарної 

справи». 

 

 

Підбірка розробок 

уроків в.н. 

«Уроки слюсарної 

справи». 

Агєєв В.В. 

майстер в.н.    

1.Вальчевський С.М. майстер 

в.н. Уманський ПАЛ 

  

 

 

2. Малищенко А.М. майстер 

в.н. Біловодський ПАЛ 

Інструкційно-

технологічні картки 

до теми «Навчання 

на виробництві» 

Збірник кращих 

методрозробок уроків 

в.н. з професії 

«Тракторист-машиніст 

с.г. виробництва». 

Розробка 

інструкційно-

технологічих 

карток до теми: 

«Навчання в умовах 

виробництва» 

Розробка КМЗ до  

уроків в.н.. 

Соляник А.О. 

майстер в.н.    

МК «Кухар» 



1. Баранюк Л.Г.методист, 

спеціаліст вищої категорії 

Казанківський ПАЛ 

 

 

2 Натальченко К.М., 

Бражник Т.В.                             

викладачі                              

спецдисциплін 

Уманський ПАЛ   

 

 

3. Накладова М.В. викладач 

Полонської гімназії. М 

Полонне. 

Педагогічні стратегії 

досягнення успіху 

учнем на уроці та у 

позаурочних 

заходах. 

Робочий зошит  теми   

«Холодні страви і 

закуски»       з 

предмету «Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства». 

 Посібник «Розвиток 

креативного мислення 

учнів через 

використан ня ігрових 

завдань та 

інтерактивних 

технологій». 

Розробки КМЗ до 

уроків та  

позаурочних 

заходів. 

 

 

Розробки уроків. 

 

 

 

 

 

Розробки уроків та  

позаурочних  

заходів. 

 

Мартинюк В.О. 

викладач 

предметів 

професійно-

теоретичного 

навчання 

1.Старікова А.І. майстер в.н. І 

категорії Миколаївського ПЛ 

2. Чегодар Т.А. майстер.н. –

наставник Казанківського 

ПАЛ 

Розробки уроків в.н.та 

позаурочних заходів 

Розробка 

конспектів  уроків 

виробничого 

навчання. 

 

Ганжа С.О. 

майстер в.н.   

1.Старікова А.І. майстер в.н. І 

категорії Миколаївського ПЛ 

 

 

2. Баранюк Л.Г. старший 

викладач, спеціаліст вищої 

категорії Казанківського ПАЛ 

Методика 

 проведення майстер-

клас уроків в.н.. 

 

Формування 

ключових  

компетентностей 

учнів на уроках та у 

позаурочний час. 

 Розробка 

конспектів  уроків 

виробничого 

навчання. 

 

Розробки  

позаурочних 

заходів. 

 

Солянік А.В. 

майстер в.н.   

1. Старікова А.І. майстер в.н. І 

категорії Миколаївського ПЛ 

 

2. Баранюк Л.Г. спеціаліст 

вищої категорії 

Казанківський ПАЛ 

 

 

 

 

Методика 

 проведення майстер-

клас уроків в.н.. 

Педагогічні стратегії 

досягнення успіху 

учнем на уроці та у 

позаурочних заходах. 

Ділова гра на 

уроках 

виробничого 

навчання. 

 

Розробки уроків 

в.н.та 

позаурочних 

заходів 

 

 

 

 

Чегодар Т.А. 

майстер в.н. 



МК викладачів природничо-математичного циклу 

Грищенко С.Г. заступшик 

директора з НМП 

Южноукраїнського ПЛ 

 

Баранюк Т.О. викладач 

спеціалісти вищої категорії 

Казанківського ПАЛ 

 

 

 

 

 

Касеко Ірина Ігорівна, 

директор Харівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів   

 

Василяженко Юлія 

Анатоліївна, Запорізька 

спеціалізована школа 

 

 

 

Алексієнко С.А. Біологія. 

Шкільний світ. – 2015. – № 1 

 

 

 

 

Олена Пометун член-

кореспондент НАПН України, 

д-р пед. наук, професорка, 

авторка-розробниця 

посібників і програм з 

критичного мислення та 

технології інтерактивного 

навчання. 

 Впровадження у 

навчальний процес 

програми Prezі. 

 

1. «Скрайбінг -  як 

сучасна форма 

візуалізації 

навчального 

матеріалу.» 

2.«Використання 

Googl – servis у роботі 

педагога.» 

Школа сучасних 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

 

Використання  ІКТ на 

уроках біології як 

засіб формування 

інформаційної 

компетентності учнів 

 

Інноваційні технології 

навчання як засіб 

розвитку творчої 

активності учнів 

 

 

 

Інноваційні технології 

навчання як засіб   

розвитку інтелекту та 

творчих можливостей 

учнів, їх комунікативнв 

здібностей, 

спрямованих на 

розвиток і 

саморозвиток 

особистості учня. 

Ознайомлення та 

апробація 

програми.   

 

 Апробація 

програм.  

 

 

 

 

 

 

Впровадження на 

уроках біології 

(створення учнями 

власних порт 

фоліо) 

Навчально-методич 

посібник «ІКТ на 

уроках біології». 

2019. 

 

 

Навчальний 

посібник «Збірник 

вправ і задач із 

загальної біології 

(рівень стандарту) 

10 кл.)» І частина 

2019 . 

 

Учнівські порт 

фоліо та навчально-

дослідницькі 

проекти. 

Бараннюк Л.Г. 

старший викладач, 

вчитель біології та 

екології, 

спеціаліст вищої 

категорії 

Баранюк Л.Г. старший 

викладач, спеціаліст вищої 

категорії Казанківського ПАЛ 

 

 

1. Застосування 

різнорівневих та 

різноваріантних 

завдань на різних 

етапах уроку. 

1.Розробка 

різнорівневих та 

різноваріантних 

завдань на різних 

етапах уроку. 

Васильєва Л.О. 

викладач 

математики, 

спеціаліст 

ІІкатегорії 



 

 

 

 

 

 

Інтернет – ресурс  

 

 

 

 

Інтернет – ресурс 

блог учителя Бабійчук В.Г. 

2. Формування 

ключових  

компетентностей 

учнів на уроках та у 

позаурочний час. 

 

LearningApps 

мультимедійні 

дидактичні вправи. 

 

 

Використанняінтеракт

ивних вправ та 

технологій на уроках. 

2.Розробка завдань 

для формування 

ключових  

компетентностей 

учнів. 

 

Використання 

вправ на уроках  

для сприяння 

різнобічного 

розвитку учнів. 

 

 

 

 

 

 

Ящина С.І. старший викладач 

хімії ВПУС м. Миколаєва 

Задорожний К.М. 

 

Задорожний К.М. 

 

Тесник Ю.В. 

 

 

Захарова С.Г.. 

 

Винокурова Т.К.  

Формування  

ужиткових 

компетенцій при 

викладанні хімії.. 

 

Інновації на уроках 

хімії 

Інноваційні підходи 

до навчання 

обдарованих дітей на 

уроках хімії 

Розвиваюче 

навчання на уроках 

хімії 

Розвиток критичного 

мислення на уроках 

хімії 

Учнівські проекти. 

Підбір завдань 

для актуалізації та 

мотивації 

навчальної 

діяльності учнів. 

Підбір завдань для 

актуалізації та 

мотивації 

навчальної 

діяльності учнів. 

 

Підбір олімпіад 

них завдань 

 Підбір завдань 

для розвитку 

критичного  

мислення учнів 

Коноваленко 

Н.М.  

викладач хімії, 

біології, спеціаліст 

вищої категорії 

1.Коноваленко Н.М. викладач 

хімії, спеціаліста вищої 

категорії Казанківського ПАЛ.   

 

2.Баранюк Т.О. викладач  

біології, спеціаліст вищої 

категорії Казанківський ПАЛ 

 

 

Коровякова Н.В. 

 

Інтерактивні  

технології  

навчання. 

 

Інформаційно-

комунікативні 

технології   на уроках 

та у позаурочних 

заходах. 

Використання 

інноваційних 

Розробки уроків 

 з фізики. 

 

 

Розробки уроків 

 з інформаційних 

технологій.  

 

 

 

 

Сосненко О.О. 

викладач фізики, 

інформатики та 

інформаційних 

технологій 

 



 

 

Нікіфорова Т.І.  

технологій на уроках 

фізики 

Сучасні технології 

викладання астрономії 

 

 

Використання на 

уроках астрономії. 

МК викладачів суспільно-гуманітарного циклу 

 Єгорова Оксана Павлівна. 

[інтернет ресурс / 

https://www.metod-

kopilka.ru/metodichniy_keys_vp

rovadzhennya_suchasnih_tehnol

ogy_navchannya_anglysko_mov

i__v_sistem_roboti-34423.htm] 

 

Бицан О.М.  учитель     

англійської    мови  

Северинівської    ЗОШ  I-III   

ступенів. 

 

 

 

 

 

 

 

Александрова Світлана 

Ігорівна 

учитель англійської мови 

Краматорський НВК (ЗОШ 

№ 6 – ДНЗ)                                

«Впровадження 

сучасних технологій 

навчання англійської 

мови 

 в системі роботи 

вчителя» 

 

 

 

Методичний посібник 

Підвищення 

ефективності 

навчально - 

виховного процесу 

з іноземних мов 

шляхом 

впровадження 

інноваційних 

технологій. 

 

Методичний кейс 

учителя англійської 

мови нового 

покоління 

 

На уроках 

англійської мови 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час 

підготовки до 

уроків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота над 

методичним 

кейсом учителя 

англійської мови 

Борейко А.Д. 

викладач 

іноземної 

(англійської) мови, 

спеціаліст 

Кваша Т.В.  викладач 

української мови та 

літератури, спеціаліст першої 

категорії Казанківський ПАЛ 

 

 

Збірник завдань до 

теми «Література 70-

90-х років ХІХ 

століття» 

Під час підготовки 

до уроків. 

Фараонова А.М.  

викладач 

зарубіжної літ-ри 

та художньої 

культури, 

спеціаліст  

Нестерук Т. О.  

викладач ДНЗ ВПУ №21 

м.Миколаїв 

 

 

 

Шафран Володимир 

Богданович  

 

Організація 

пошуково-

дослідн.діяльності 

учнів в процесі 

виконання творчих  

робіт. 

Методичний портал  

Створення скрайб-

презентації 

 

 

 Учнівські 

проекти. 

 

 

 

 

Скрайб-

презентації з 

предмету 

«Основи галузевої 

економіки» у 

програмі 

Баранюк Т.О. 

викладач 

економіки та 

галузевої 

економіки, 

спеціаліст вищої 

категорії 

https://www.metod-kopilka.ru/metodichniy_keys_vprovadzhennya_suchasnih_tehnology_navchannya_anglysko_movi__v_sistem_roboti-34423.htm
https://www.metod-kopilka.ru/metodichniy_keys_vprovadzhennya_suchasnih_tehnology_navchannya_anglysko_movi__v_sistem_roboti-34423.htm
https://www.metod-kopilka.ru/metodichniy_keys_vprovadzhennya_suchasnih_tehnology_navchannya_anglysko_movi__v_sistem_roboti-34423.htm
https://www.metod-kopilka.ru/metodichniy_keys_vprovadzhennya_suchasnih_tehnology_navchannya_anglysko_movi__v_sistem_roboti-34423.htm
https://www.metod-kopilka.ru/metodichniy_keys_vprovadzhennya_suchasnih_tehnology_navchannya_anglysko_movi__v_sistem_roboti-34423.htm


 

Астратян Н.Е.  

 

  

 

Навчальний 

посібник 

«Організація і оплата 

праці» з предмету 

«Основи галузевої 

економіки та 

підприємства» 

PowToon. 

 

Удосконалення  

підготовки до 

уроків. 

Кухаренко Н. М.  вчитель 

української мови та 

літератури Коблівської ЗОШ 

1-3 ступенів Березанської  р-

ну Миколаївської області   

Інтерактивні 

технології навчання. 

Розробки завдань 

для розвитку 

пізнавальних 

здібностей  

шляхом 

використання 

інтерактивних 

методів навчання. 

Кваша Т.В. 

викладач 

української мови 

та літератури, 

спеціаліст першої 

категорії 

Шершень Т.М. викладач-

методист 

Марганецький ПЛ. 

 

Семенюк Д.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манько М.О. 

 

 

 

 

Іванова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремех Т.О. 

ІКТ на уроках історії. 

 

 

 

Використання 

інтелектуальних ігор 

на уроках історії як 

засобу розвитку 

критичного мислення 

учня. 

 

 

 

Сервіси Web 2.0 в р 

роботі вчителя історії 

 

 

 

Використання 

проектних технологій 

на уроках географії.. 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивні методи 

навчання як спосіб 

Використання ІКТ 

на уроках історії. 

 

 

Впровадження та 

використання 

прийому 

«фішбоун» для 

надання наукової 

оцінки позитивних 

та негативних рис 

явищ минуло та 

дійсності. 

Ознайомлення та 

поетапна апробація 

сервісів у 

позаурочній роботі. 

 

Впровадження 

проектних 

технологій для 

дослідження 

учнями 

проблемних питань 

для самостійного 

опанування 

набутими 

знаннями. 

Вироблення 

стратегії й тактики 

Федоренко С.М. 

викладач історії, 

спеціаліст другої 

категорії 

 



розвитку творчих 

здібностей учнів на 

уроках історії та 

правознавства. 

дій, що сприятиме 

всебічному 

розвитку творчих 

здібностей 

школярів як на 

професійному, так  

і на соціально-

побутовому рівнях. 

 

 

Методичні напрацювання ІПП Казанківського ПАЛ 

за 2018-2019 н.р. 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Назва теми Напрацювання  Ким 

рекомендований 

досвід 

МК «Тракторист-машиніст с.г. виробництва» 

Береговий В.Г. 

викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки з 

професії «Водій 

автотранспортних 

засобів».  

Тести з ПДР у програмі 

Мy Test. 

збірка тестів з ПДР у 

програмі Мy Test. 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

 

МК «Кухар» 

Мартинюк В.О. 

викладач предметів 

професійно-

теоретичного 

навчання з професії 

«Кухар, кондитер» 

Методичні рекомендації 

щодо оформлення творчої 

роботи учня-випускника 

ліцею як форми вихідного 

контролю  з  професії 

«Кухар, кондитер».  

Методичні 

рекомендації щодо 

оформлення творчої 

роботи як форми 

вихідного контролю 

учня-випускника 

ліцею з  професії 

«Кухар, кондитер». 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

 

МК викладачів природничо-математичного циклу 

Баранюк Л.Г. 

викладач біології та 

екології, старший 

Формування в учнів    

природничо-наукової 

компетентності шляхом 

Навчальний посібник 

«Збірник вправ і задач 

із загальної біології» 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 



викладач, спеціаліст 

вищої категорії 

застосування засвоєної 

системи інтегрованих 

знань з біології.  

Методичні прийоми 

застосування ІКТ на 

уроках та у позаурочній 

роботі з біології. 

(рівень стандарту 

2017р.,  Х кл. ) І  

частина. 

Навчально-методичний 

посібник 

«Інформаційно-

комунікаційні 

технології на уроках 

біології». 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

 

Сосненко О.О. 

викладач фізики, 

спеціаліст першої 

категорії 

 

Опорні конспекти з 

фізики для покращення 

засвоєння та закріплення 

учнями нового 

матеріалу. 

Висвітлення власного 

досвіду роботи з 

предмету «Фізика». 

Навчальний  посібник 

«Фізика. Опорні 

конспекти для І курсу 

І частина. 

Кінематика»   

Методичний  

посібник «Збірка 

розробок відкритих 

уроків з предмету 

«Фізика»». 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

 

Коноваленко Н.М. 

викладач хімії та  

біології, спеціаліст 

вищої категорії 

 

Застосування під час 

актуалізації, мотивації 

навчальної діяльності, 

засвоєння та закріплення 

нового матеріалу. 

Підбірка 

«Дидактичний матеріал 

до уроків хімії». 

 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

 МК викладачів суспільно-гуманітарного циклу 

Кваша Т.В.  

викладач української 

мови та літератури, 

спеціаліст І категорії 

Формування активного, 

самостійного, творчого 

мислення учня шляхом 

застосування методів і 

прийомів інноваційної 

педагогічної технології 

розвиваючого навчання. 

Збірка розробок 

позаурочних заходів 

з предмету 

«Українська мова та 

література» 

 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

Баранюк Т.О. 

викладач предмету  

основи галузевої 

економіки 

  

Організація навчальної 

діяльності учнів і 

формування їх вміння 

вчитися та 

самовдосконалюватися 

шляхом застосування 

скрайб-презентацій. 

Збірка скрайб-

презентацій з 

предмету «Основи 

галузевої економіки» 

у програмі PowToon. 

 

Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 



Федоренко С.М. 

викладач історії   

Організація навчальної 

діяльності із 

застосуванням QR-кодів,  

в якому зашифрована 

певна інформація,  

посилання на сайт чи 

окрему його сторінку. 

Збірка QR-кодів до 

розділу 

«Розгортання 

української 

революції. Боротьба 

за відновлення 

державності». 

   Протокол №5 

засідання 

методичної ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

04.02.2019р. 

 

 

 

 
ІННОВАЦІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ  КАЗАНКІВСЬКОГО ПАЛ 

       Найбільш широковживаними  в ліцеї є:  

Технологія розвивального навчання (розвиток пізнавальних інтересів,  

всіх видів мислення,  творчих здібностей, морально-психологічних 

якостей: відповідальність, ретельність, чіткість, рішучість тощо). 

Застосовують цю технологію практично всі викладачі та майстри в.н.,  

забезпечуючи  формування в учнів уміння успішного сприйняття 

навчального матеріалу, що впливає на якість набуття професійних  та 

життєвих компетентностей через  розвиток  самостійного логічного, 

аналітичного, креативного та творчого мислення.    

       Технологія гуманістичного навчання і виховання Застосовуючи цю 

технологію, більшість викладачів та майстрів в.н., практичний психолог,  

бібліотекар  ліцею на уроках та у позаурочний час сприяють формуванню 

реального сприйняття сьогодення, майбутньої професійної діяльності і 

особистого життя,  вихованню  толерантності, патріотизму, громадянської 

позиції, моральних  та етичних норм тощо. 

        Інтерактивні технології найактивніше впроваджують у навчально-

виховний процес викладачі Євдокімов М.М., Кваша Т.В., Береговий В.Г., 

Баранюк Т.О., майстри в.н. Пашкова С.А., Чегодар Т.А.,  ідея якої полягає в 

тому, що процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії 

всіх учників навчального процесу. Залежно від мети уроку, форм організації 

навчальної діяльності, педагогічними працівниками використовуються 

інтерактивні технології кооперативного навчання,  колективно-групового 

навчання, ситуативного моделювання, опрацювання проблемних питань, 

фрагментів ділових ігор. Також вдало впроваджуються Тарановською Л.О. на 

уроках математики інтерактивні вправи, які пов’язані із кольоротерапією, що 

дає змогу зняти розумове навантаження. 



      Проектні технології вдало  застосовують викладачі    Баранюк Т.О., 

Баранюк Л.Г., Коноваленко Н.М.,   Мартинюк В.О., а також майстри в.н. 

Поленок М.І. та Чегодар Т.А.. Педагогічні працівники  орієнтують учнів на 

дієвий спосіб здобуття  нових знань у контексті конкретної ситуації та їх 

використання на практиці. Метод проектів, як технологія, у сучасних умовах 

освітнього процесу, трансформувався у проектну систему організації 

навчання, за якою учні  набувають знань і навичок у процесі пошуку, 

дослідження й аналізу важливої для них інформації, планування й виконання 

практичних завдань проектів.  

       Технологію особистісно орієнтованого навчання  продуктивно 

застосовують  більшість викладачів та майстрів в.н., практичний психолог,  

бібліотекар  ліцею на уроках та у позаурочний час сприяють створенню  

оптимальних умов для розвитку й становлення особистості (як суб’єкта 

діяльності і суспільних відносин),  яка будує свою діяльність і стосунки 

відповідно до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і  особистісних   

цінностей.   

        Інформаційно-комунікативні технології навчання найактивніше та 

вдало застосовують Береговий В.Г., Баранюк Л.Г.,  Євдокімов М.М., Баранюк 

Т.О.,  Мартинюк В.О., Сосненко О.О., а також майстри в.н. Пашкова С.А.,  

Соляник А.О., Чегодар Т.А.. Ці технології надають учням доступ до 

нетрадиційних джерел інформації. Для педагогів створюються можливості 

для творчої діяльності, формування професійних навиків, можливість 

реалізувати нові форми та методи навчання. 

       Технологія продуктивного навчання Найактивніше та найвдаліше 

застосовується викладачами Квашою Т.В.,  Баранюк Т.О.,  Коноваленко 

Н.М., Баранюк Л.Г., Мартинюк В.О. та майстри в.н.  Пашковою С.А., 

Поленком М.І., Чегодар Т.А.. Під їх керівництвом учні виконують творчі 

завдання, розробляють інструкційно-технологічні картки, тести, роблять 

підбірки цікавих вправ, малюнків, схем, таблиць, презентацій до уроків, 

створюють колекції, муляжі, діючі макети. 

        Здоров’язберігаючі технології навчання як вимога сьогодення 

України – всі педагогічні працівники почали активно впроваджуватися в 

навчально-виховний процес з 2015р. у вигляді фізкультхвилинок, 

сміхотерапії, вправ на релаксацію, інструктажів з ТБ на уроках 

загальноосвітніх предметів,  предметів професійно-теоретичної й 

професійно-практичної підготовки, правил поводження в побуті, транспорті, 

на воді, в лісонасадженнях тощо. Систематично членами педагогічного 

колективу проводилися загальноліцейні заходи як: «Безпека на дорозі - 

безпека життя», «День туризму», «День боротьби з тютюнопалінням», 



«Місячник безпеки життєдіяльності та День цивільного захисту», 

«Олімпійський тиждень», Туристичний похід «Люби і знай свій рідний 

край!»», виховні години: «Здоров’я – найцінніший скарб людини». 

 

 

 

РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НОРМАТИВНОЮ 

БАЗОЮ, ПЕРІОДИЧНИМИ ВИДАННЯМИ 

 

        В методичному кабінеті є ноутбук, принтер, підключення до мережі 

Інтернет. Також є невелика бібліотека педагогічної та методичної 

літератури, 50%  якої  наповнена особисто методистом ліцею. 

      З періодичних видань є: 

- Інформаційно-методичний журнал «Професіонал» НМЦ ПТО 

Миколаївської області; 

- Журнал «Профтехосвіта» всеукраїнської газети для вчителів (власна 

підписка членів МК «Кухар»); 

- Науково-методичний журнал «Педагогічна майстерня» (власна 

підписка викладача Баранюк Л.Г.). 

 

 

РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Назва 

професії 

Наявність (вказати дату розробки, 

ким і коли розглянуті, схвалені, 

взатверджені) 

 

Забезпеченість у % 

ДСТО Пакету 

навчально-

програмної 

документа

ції 

Паспортів 

КМЗ 

професій, 

кабінетів, 

лабораторій, 

майстерень, 

предметів 

 

 

КМЗ 

Підручниками 

посібниками  

з професійної 

підготовки 

(друкованими

) 

Підручниками, 

посібниками з 

загально- 

освітньої 

підготовки 

(друкованими) 

Тракторист-

машиніст 

с.г. 

виробництва 

ДСТО 2018 Розроблено 

2018, 

затверджено 

зі змінами  

у 2018р. 

Розробле 

но 2018 

затверд 

жено зі 

змінами 

у 20180р.  

76% 70% 

Водій 

категорії В, 

С1 

ДСТО  2018 Розроблено 

2016, 

перетвердж

ено у 2016р. 

Розробле 

но 2016, 

перезатве

рдж.   у 

2016р. 

72% 60% 



Кухар  ДСТО 2015 Розроблено 

2018, 

перетвердж

ено  зі 

змінами  

у 2018р.  

Розроблен

о 2018, 

доповнено 

перезатве

рджено  у 

2018р. 

82% 60% 

Муляр  ДСТО 2010  Розроблено 

2016, 

затверджено 

зі змінами  

у 2016р. 

Розроб 

лено  

2016, 

затверд 

жено зі 

змінами 

у 2016р.  

67% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


