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 ЗМІСТ
1. Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти 3 стор. 
2. Заступники директорів з навчально-виробничої роботи 8 стор. 
3. Заступники директорів з навчальної роботи 13 стор. 
4. Заступники директорів з навчально-виховної роботи  16 стор. 
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7. Керівники фізичного виховання 27 стор. 
8. Практичні психологи  30 стор. 
9. Бібліотечні працівники 34 стор. 

10. Секція викладачів основ технічної механіки, основ електротехніки, фізики та математики 36 стор. 
11. Секція викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін (громадянської освіти, історії, основ галузевої економіки і підприємництва, 

основ інноваційного підприємництва, основ правових знань) 
 

39 
 

стор. 
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15. Секція педагогічних працівників будівельних та деревообробних професій 49 стор. 
16. Секція педагогічних працівників транспортних професій (автомобільного, водного та залізничного транспорту, кранівників, 

дорожньо-будівельних машин, тракторів і землерийних машин) 
 

51 
 

стор. 
17. Секція педагогічних працівників холодної обробки металів (верстатники широкого профілю, токарі, фрезерувальники) та 

слюсарних професій 
 

53 
 

стор. 
18. Секція педагогічних працівників гарячої обробки металів (електрогазозварювальники, ковалі)  56 стор. 
19. Секція педагогічних працівників енергетичних, радіотехнічних професій і професій радіоелектроніки та зв’язку  58 стор. 
20. Секція педагогічних працівників професій легкої, поліграфічної промисловості й сфери послуг 61 стор. 
21. Секція педагогічних працівників професій харчових технологій 64 стор. 
22. Секція викладачів креслення, інженерної графіки та малювання 67 стор. 
23. Секція викладачів інформатики та інформаційних технологій 69 стор. 
24. Секція педагогічних працівників інформаційно-комунікативних мереж (адміністратор, обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, касир-контролер, секретар керівника) 
 

71 
 

стор. 
25. Секція викладачів предмету «Захист Вітчизни»  73 стор. 
26. Секція викладачів фізичної культури  78 стор. 
27. Інформація про голів та учасників міських методичних секцій 81 стор. 
28. Зведені дані щодо міських методичних секцій 89 стор. 
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ДИРЕКТОРИ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ  
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Сучасні аспекти щодо організації практичної підготовки 

в умовах виробничих підрозділів для забезпечення робітничими 

кадрами потреб галузі машинобудування». 
Мета: презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти з організації навчально-виробничої діяльності на 

засадах соціального партнерства в умовах виробничих підрозділів 

щодо використання матеріально-технічної бази підприємств-

замовників робітничих кадрів для проходження здобувачами освіти 

практичної підготовки. 

1.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання, майстер-класів. 

Заступники директора з навчально-виробничої роботи та навчально-

виховної роботи Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій», учасники міської методичної 

секції. 

1.2. Презентація діяльності закладу освіти щодо забезпечення якісної 

підготовки на основі співпраці із роботодавцями-замовниками 

робітничих кадрів та організації навчально-виробничого процесу в 

умовах виробничих підрозділів для проходження здобувачами освіти 

практичної підготовки. 

Леонід Шолудько – директор Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Київське вище професійне училище 

машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

1.3. Організаційно-методичні засади щодо розробки робочих 

навчальних планів і програм із професійно-теоретичної підготовки, 

оновлення змісту освіти з врахуванням вимог сучасного ринку праці. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Київське вище 

професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих 

16.10.2019 Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Київське вище 

професійне училище 

машинобудування та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій» 

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Шолудько Л.В. 
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технологій». 

1.4. Основні напрямки діяльності педагогічного колективу щодо 

популяризації професійної (професійно-технічної) освіти, робітничих 

професій, стимулювання учнівської творчості для розвитку їх 

професійних компетенцій. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, методист 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське 

вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-

інтегрованих технологій». 

1.5. Круглий стіл за участі роботодавців-замовників кадрів з питань 

організації практичної підготовки та працевлаштування випускників. 

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Відповідальні працівники Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Київське вище професійне училище 

машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

1.7. Різне. 
Олег Бондаренко – начальник управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Впровадження елементів дуальної форми навчання при 

підготовці робітничих кадрів для потреб комунального 

підприємства «Київський метрополітен» та регіональної 

промисловості». 

Мета: активізація діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіти щодо забезпечення ринку праці кваліфікованими 

кадрами відповідно до потреб регіональної економіки м. Києва. 

2.1. Сучасний стан професійної підготовки кваліфікованих робітників 

для залізнично-транспортного комплексу столиці: проблеми та шляхи 

їх вирішення. 

18.12.2019 Київське вище 

професійне училище 

залізничного 

транспорту імені  

В.С. Кудряшова  

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Мельник О.С. 
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Олександр Мельник – директор Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова. 

2.2. Оптимізація організаційно-методичної та навчально-виробничої 

роботи, як одна із умов підвищення якості підготовки кваліфікованих 

робітників для Комунального підприємства «Київський метрополітен». 

Лариса Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища залізничного 

транспорту імені В.С. Кудряшова. 

2.3. Розвиток соціального партнерства у процесі підготовки 

кваліфікованих кадрів: вимоги та перспективи. 

Юрій Скоробагатий – інженер з підготовки кадрів Комунального 

підприємства «Київський метрополітен». 

2.4. Круглий стіл: «Результати організації професійної підготовки на 

засадах партнерської взаємодії щодо формування готовності майбутніх 

робітників до їх професійної самореалізації». 

Учасники міської методичної секції. 

2.5. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Відповідальні працівники Київського вищого професійного училища 

залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова. 

2.6. Різне. 

Олег Бондаренко – начальник управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Новітні підходи до організації освітнього процесу та 

шляхи формування позитивної мотивації здобувачів освіти до 

навчання». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо результатів упровадження новітніх 

підходів до організації освітнього процесу та шляхів формування 

позитивної мотивації до навчання. 

15.04.2020 Вище професійне 

училище 

Національного 

авіаційного 

університету 

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Коломієць М.І. 
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3.1. Відвідування та аналіз відкритих уроків теоретичного та 

виробничого навчання. 

Людмила Ковальчук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища Національного авіаційного 

університету, Тетяна Гелевера – методист Вищого професійного 

училища Національного авіаційного університету, учасники міської 

методичної секції. 

3.2. Реалізація сучасних підходів до організації освітнього процесу та 

впровадження перспективних напрямів розвитку закладу освіти 

професійної (професійно-технічної) освіти в контексті освітніх 

реформ. 

Микола Коломієць – директор Вищого професійного училища 

Національного авіаційного університету.  

3.3. Роль професійної мобільності та механізми успішної 

самореалізації здобувачів освіти в професійній діяльності та 

кар’єрному зростанні. 

Людмила Ковальчук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища Національного авіаційного 

університету.  

3.4. Взаємозв’язок освітніх та професійних компетентностей у процесі 

формування позитивної мотивації здобувачів освіти до навчання. 

Лілія Грудзинська – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Вищого професійного училища Національного авіаційного 

університету. 

3.5. Методика формування професійних компетентностей на уроках 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок з 

використанням ІТ-технологій. 

Яна Проценко – викладач Вищого професійного училища 

Національного авіаційного університету, 

Жанна Дубровіна – майстер виробничого навчання Вищого 

професійного училища Національного авіаційного університету. 

3.6. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Відповідальні працівники Вищого професійного училища Національного 
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авіаційного університету. 

3.7. Різне. 

Олег Бондаренко – начальник управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

4. Тема: «Удосконалення методичних компетентностей 

педагогічних працівників ‒ важлива складова якісної професійної 

підготовки здобувачів освіти в умовах сьогодення». 

Мета: презентація сучасних підходів реалізації ефективних та 

результативних різноманітних форм навчання, формування позитивної 

мотивації здобувачів освіти (слухачів) до нових форм навчання. 

4.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання. 

Оксана Верес – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища швейного та перукарського 

мистецтва, учасники міської методичної секції. 

4.2. Основні аспекти щодо удосконалення методичних 

компетентностей педагогічних працівників та професійної підготовки 

робітничих кадрів: нові виклики та сучасні рішення. 

Наталія Горбатюк – директор Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського мистецтва. 

4.3. Особливості застосування інноваційних педагогічних технологій 

для формування професійної компетентності майбутніх робітників. 

Оксана Верес – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища швейного та перукарського 

мистецтва. 

4.4. Результати використання онлайнових інструментів візуалізації 

навчального матеріалу в освітньому середовищі. 

Катерина Воробей – заступник директора з навчальної роботи 

Київського вищого професійного училища швейного та перукарського 

мистецтва. 

10.06.2020 Київське вище 

професійне училище 

швейного та 

перукарського 

мистецтва 

Бондаренко О.М., 

Натеса М.Г., 

Горбатюк Н.А. 
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4.5. Дискусія: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання: досвід, тенденції, перспективи». 

Учасники міської методичної секції. 

4.6. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Відповідальні працівники Київського вищого професійного училища 

швейного та перукарського мистецтва. 

4.7. Різне. 

Олег Бондаренко – начальник управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

 
ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ 

Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Роль навчально-практичних центрів, створених на базі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у підготовці 

кваліфікованих робітників». 
Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо результатів діяльності навчально-

практичних центрів.  

1.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання. 

Валерій Демченко – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства, учасники міської методичної секції. 

1.2. Модель підготовки кваліфікованих робітників у навчально-

практичних центрах на базі закладу професійної (професійно-

технічної) освіти.  

Валерій Демченко – заступник директора з навчально-виробничої 

17.10.2019 Київський 

професійний ліцей 

будівництва і 

комунального 

господарства 

Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Хоменко І.В. 
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роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

1.3. Вплив інноваційних виробничих технологій на якість підготовки 

кваліфікованих робітників.  

Старший майстер Київського професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства. 

1.4. Круглий стіл: «Результативність роботи навчально-практичних 

центрів: виклики, тенденції, акценти». 

Учасники міської методичної секції.  

1.5. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Валерій Демченко – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

1.6. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Активізація освітнього процесу в сучасних умовах 

методом компетентнісного підходу». 
Мета: ознайомлення із роботою педагогічного колективу щодо 

результатів впровадження сучасних педагогічних та виробничих 

технологій при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів для 

потреб сучасного ринку праці на основі компетентнісного підходу.  

2.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання. 

Вадим Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища деревообробки, 

учасники міської методичної секції. 

2.2. Реалізація змісту модульно-компетентнісного навчання в 

освітньому процесі Київського вищого професійного училища 

26.12.2019 Київське вище 

професійне училище 

деревообробки 

Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Громадюк П.І. 
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деревообробки.  

Вадим Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища деревообробки. 

2.3. Особливості формування професійної компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі. 

Людмила Модлінська – голова циклової комісії, викладач спеціальних 

дисциплін Київського вищого професійного училища деревообробки. 

2.4. Результати впровадження модульного принципу навчання у 

професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітничих кадрів 

деревообробної галузі. 

Тамара Тичина – голова методичної комісії викладачів та майстрів 

виробничого навчання деревообробних професій, викладач спеціальних 

дисциплін Київського вищого професійного училища деревообробки. 

2.5. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Вадим Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища деревообробки. 

2.6. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Нові вимоги – нові орієнтири у професійній підготовці 

кваліфікованих робітників». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи педагогічного колективу 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти з напрямами 

роботи щодо ефективності впровадження виробничих інновацій у 

навчально-виробничий процес.  

3.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання. 

Лариса Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

19.03.2020 Київське вище 

професійне училище 

залізничного 

транспорту імені  

В.С. Кудряшова 

Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Мельник О.С. 
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роботи Київського вищого професійного училища залізничного 

транспорту імені В.С. Кудряшова, учасники міської методичної 

секції. 

3.2. Модернізація освітнього процесу в умовах ступеневої освіти.  

Олександр Мельник – директор Київського вищого професійного 

училища залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова. 

3.3. Результати використання веб-технологій для удосконалення 

комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу.  

Лариса Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища залізничного 

транспорту імені В.С. Кудряшова. 

3.4. Електронний посібник – інноваційний дидактичний 

інструментарій та елемент інформаційно-освітнього середовища 

учасників освітнього процесу.  

Ірина Шагаєва – методист Київського вищого професійного училища 

залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова. 

3.5. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Лариса Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища залізничного 

транспорту імені В.С. Кудряшова. 

3.6. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

4. Тема: «Інноваційні форми навчально-виробничої діяльності з 

підготовки кваліфікованих робітників металообробного 

профілю». 
Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо якісної професійно-практичної 

підготовки, презентація результатів упровадження сучасних форм і 

11.06.2020 Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Київське вище 

професійне училище 

машинобудування та 

Мусієнко Т.П., 

Павлюк І.М., 

Шолудько Л.В. 
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методів виробничого навчання в освітній процес. 

4.1. Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання. 

Микола Колесник – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій», учасники міської методичної 

секції. 

4.2. Модернізація ресурсних можливостей закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти для забезпечення професійно-

практичної підготовки відповідно до вимог ринку праці. 

Микола Колесник – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

4.3. Переваги впровадження інноваційних форм в професійно-

теоретичну підготовку з використанням інформаційно-

комунікативних технологій. 

Любов Андрійчук – методист Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Київське вище професійне училище 

машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

4.4. Круглий стіл за участі роботодавців: «Проблеми та перспективи 

соціального партнерства: реалії сьогодення». 

Учасники міської методичної секції. 

4.5. Огляд матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Микола Колесник – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

4.6. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій» 
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міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві. 

 
ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Концептуальні засади «Нової української школи»: 

ключові компетентності та ціннісні орієнтири». 

Мета: визначення шляхів для професійного розвитку педагогів нової 

формації, як лідерів змін, в умовах інноваційного освітнього 

середовища. 

1.1. Реалізація прогресивних ідей, моделей, технологій, прийомів, 

методів та засобів в освітньому процесі закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Людмила Деркач – заступник директора з навчальної роботи  

Київського професійного будівельного ліцею. 

1.2. Виконання Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної». 

Ірина Агеєнко – заступник директора з навчальної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське 

вище професійне училище водного транспорту». 

1.3. Мета та головні компоненти Нової української школи. 

Ніна Щербій – заступник директора з навчальної роботи Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва».  

1.4. Особистісно-орієнтована модель освіти в Новій українській школі. 

Валентина Андрусенко – заступник директора з навчальної роботи 

Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства.  

1.5. Модель компетентнісного підходу в освітньому процесі в 

контексті Нової української школи. 

Ганна Тумановська – заступник директора з навчальної роботи 

19.09.2019 Київський 

професійний 

будівельний ліцей 

Павлюк І.М., 

Бондарева О.М., 

Іванець М.Д., 

Кузьменко Н.М. 
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Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. 

1.6. Круглий стіл: «Особливості організації освітнього процесу в 

світлі вимог Концепції «Нова українська школа». 

Учасники міської методичної секції. 

1.7. Різне. 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Наталія Кузьменко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «SMART-освіта як світовий тренд організації освітнього 

процесу». 

Мета: огляд головних засад формування та розвитку інформаційно-

цифрових компетентностей учасників освітнього процесу та 

активізація роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

щодо впровадження «SMART-технологій» в освітній процес. 

2.1. Презентація діяльності закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо формування та розвитку інформаційно-

цифрової компетентності учасників освітнього процесу. 

Людмила Куницька – заступник директора з навчальної роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури. 

2.2. Уроки-кейси та інтегровані уроки як метод формування ключових 

компетентностей здобувачів освіти. 

Людмила Куницька – заступник директора з навчальної роботи, 

викладачі Київського вищого професійного училища будівництва і 

архітектури. 

2.3. Результати використання технологічного контенту та 

впровадження «SMART-технологій» в освітній процес. 

Наталія Баранська – заступник директора з навчальної роботи 

Державного навчально закладу «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

2.4. Особливості організації освітнього процесу у закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти в умовах цифрової трансформації 

освіти. 

19.11.2019 Київське вище 

професійне училище 

будівництва і 

архітектури 

Павлюк І.М., 

Бондарева О.М., 

Качаловський П.І., 

Кузьменко Н.М. 
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Наталія Рубель – заступник директора з навчальної роботи Вищого 

професійного училища № 33 м. Києва. 

2.5. Ярмарка педагогічних ідей: «SMART-освіта: ресурси та 

перспективи». 

Учасники міської методичної секції. 

2.6. Проблемна лабораторія: «Як підготувати здобувачів освіти до 

успішної здачі ЗНО/ДПА?». 

Учасники міської методичної секції. 

2.7. Різне.  

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Наталія Кузьменко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Педагогіка партнерства» як один із факторів ефективної 

взаємодії учасників освітнього процесу». 
Мета: розгляд «педагогіки партнерства» в освітньому процесі як 

основи реалізації базових принципів створення сучасного освітнього 

середовища у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

3.1. Презентація результатів діяльності закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти в контексті педагогіки партнерства. 

Ірина Агеєнко – заступник директора з навчальної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське 

вище професійне училище водного транспорту». 

3.2. Класний керівник між «учора» і «завтра»: професійна 

компетентність та професійна майстерність – чинник успіху 

учнівського колективу. 

Людмила Михлик – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

викладачі Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище водного транспорту». 

3.3. Переосмислення ролі педагога як гаранта засад толерантності, 

рівності, свободи та відповідальності учасників освітнього процесу. 

Ірина Береза – методист Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Київське вище професійне училище водного 

30.01.2020 Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Київське вище 

професійне училище 

водного транспорту»  

Павлюк І.М., 

Бондарева О.М., 

Гаврилюк В.І., 

Кузьменко Н.М. 
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транспорту». 

3.4. Створення індивідуальної освітньої траєкторії як персонального 

шляху реалізації особистісного потенціалу здобувачів освіти: основні 

ідеї, принципи та сутність. 

Ганна Курочка ‒ практичний психолог Державного професійно-

технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище 

водного транспорту». 

3.5. Дискусія: «Педагогіка партнерства – ключовий компонент 

формули Нової української школи». 

Учасники міської методичної секції. 

3.6. Різне. 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Наталія Кузьменко – голова міської методичної секції. 

 

ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Інноваційні підходи до організації та проведення 
профорієнтаційної роботи закладами професійної (професійно-

технічної) освіти». 

Мета: поширення досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо організації та проведення профорієнтаційної 

роботи серед населення. 

1.1. Врахування психологічних особливостей сучасної молоді при 

проведенні профорієнтаційних заходів. 

Валентина Власенко – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Київського професійного ліцею транспорту.  

1.2. Результати використання інтерактивних методів спілкування з 

молоддю засобами віртуального спілкування, роль соціальних мереж 

для покращення результативності профорієнтаційної роботи. 

24.09.2019 Київський 

професійний ліцей 

транспорту  

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Яременко О.В. 
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Алла Федоріна – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Вищого професійного училища № 25 м. Києва. 

1.3. Залучення стейкхолдерів для розширення можливостей включення 

більшого кола фахівців щодо здійснення профорієнтації. 

Зоя Мордкович – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Київського вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу. 

1.4. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Раїса Совінська – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Організаційно-методичне забезпечення національно-

патріотичного виховання учнівської молоді». 
Мета: розкриття суті застосування ефективних форм і методів 

організації національно-патріотичного виховання в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо їх готовності до 

участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства 

відповідно до демократичних принципів. 

2.1. Формування у молоді психологічної та фізичної готовності до 

виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо 

відстоювання незалежності та територіальної цілісності України. 

Підвищення престижу військової служби. 

Сергій Головко – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Київського вищого професійного училища залізничного транспорту 

імені В.С. Кудряшова.  

2.2. Сприяння вихованню національно-патріотичних та європейських 

цінностей в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Зінаїда Христич – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

2.3. Сучасна молодь: проблема подолання стереотипів та шляхи 

26.11.2019 Київське вище 

професійне училище 

залізничного 

транспорту імені  

В.С. Кудряшова  

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Мельник О.С. 



 

18 

 

формування толерантного ставлення у здобувачів освіти. 

Наталія Плескач – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва».  

2.4. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Раїса Совінська – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Забезпечення психолого-педагогічних механізмів 

соціалізації здобувачів освіти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти». 

Мета: розглянути ефективні методи організації роботи заступника 

директора з навчально-виховної роботи щодо соціалізації здобувачів 

освіти в закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

3.1. Соціально-психологічні механізми соціалізації здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти як засіб переходу 

від зовнішніх впливів соціального оточення на особистість до 

внутрішніх регуляторів її поведінки. 

Валентина Самохвалова – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

3.2. Шляхи створення в закладі професійної (професійно-технічної) 

освіти належного психологічного клімату, організації діяльності 

учнівського самоврядування для налагодження соціальних зв’язків 

кожного здобувача освіти з освітнім середовищем та зовнішнім світом. 

Лада Волошкова – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

3.3. Шляхи протидії впливу молодіжних субкультур на процес 

соціалізації здобувачів освіти та шляхи формування їх ціннісної сфери.  

Лариса Кокош – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного навчального закладу «Київський центр професійно-

18.02.2020 Київський 

професійний ліцей 

будівництва і 

комунального 

господарства  

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Хоменко І.В. 
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технічної освіти». 

3.4. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Раїса Совінська – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 
Міська 

методична 

секція 

4. Тема: «Проблеми інтеграції у суспільство дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти, які 

опинилися в складних життєвих обставинах».  
Мета: проведення теоретико-методичного аналізу основних підходів 

до процесу адаптації особистості здобувача освіти з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

4.1. Результати співпраці зі службами у справах дітей, центрами 

соціальних служб для сім’ї та молоді, секторами ювенальної превенції 

та іншими державними, громадськими організаціями відповідно до 

нового законодавства. 

Надія Гулько – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Київського професійного енергетичного ліцею. 

4.2. Особливості організації виховного процесу у закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти та роботи педагогічного колективу щодо 

адаптації здобувачів освіти у суспільстві та підготовки їх до 

самостійного життя. 

Юлія Бараненко – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури.  

4.3. Презентація результатів використання соціально-педагогічних 

технологій у профілактичній та просвітницькій роботі соціального 

педагога та практичного психолога закладу професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Світлана Ярошовець – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Київського вищого професійного училища деревообробки.  

4.4. Круглий стіл: «Соціально-психологічний аспект щодо проблем 

інтеграції здобувачів освіти в умовах соціальної реальності». 

21.04.2020 Київський 

професійний 

енергетичний ліцей  

Слободницький О.С., 

Совінська Р.М., 

Михальчук О.І. 
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Учасники міської методичної секції. 

4.5. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Раїса Совінська – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

 

СТАРШІ МАЙСТРИ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Оновлення форм та методів професійної підготовки – 

запорука становлення професіонала, конкурентоспроможного на 

ринку праці». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо оновлення форм та методів 

професійної підготовки, спрямованих на становлення професіонала, 

конкурентоспроможного на ринку праці. 

1.1. Удосконалення форм і методів проведення уроків виробничого 

навчання в майстернях. 

Анатолій Балан – старший майстер Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну. 

1.2. Система підготовки майстра виробничого навчання до уроків 

виробничого навчання. 

Тетяна Гринь – майстер виробничого навчання Київського вищого 

професійного училища будівництва і дизайну. 

1.3. Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці 

кваліфікованого робітника, конкурентоспроможного на ринку праці. 

Галина Карпенко – майстер виробничого навчання Київського вищого 

професійного училища будівництва і дизайну. 

1.4. Взаємозв’язок уроків виробничого навчання та уроків спеціальних 

дисциплін. 

Тетяна Шимко – майстер виробничого навчання Київського вищого 

05.11.2019 Київське вище 

професійне училище 

будівництва і дизайну  

Мусієнко Т.П., 

Аврамчук В.А., 

Алексенко Г.В. 
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професійного училища будівництва і дизайну, 

Наталія Малець – викладач спеціальних дисциплін Київського вищого 

професійного училища будівництва і дизайну. 

1.5. Аналіз результатів міського та Всеукраїнського конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Маляр» у 2018-2019 навчальному році. 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, учасники міської методичної 

секції. 

1.6. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Впровадження сучасних інноваційних технологій в 

освітній процес при підготовці робітників для автотранспортної 

галузі». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо впровадження сучасних 

інноваційних технологій в освітній процес при підготовці робітників 

для автотранспортної галузі. 

2.1. Застосування в навчально-виробничому процесі елементів 

сучасних технологій. 

Олександр Яковенко – старший майстер Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. 

2.2. Методика викладання спеціальних дисциплін із застосуванням 

методу проєктного навчання. 

Анатолій Ляшук – викладач спеціальних дисциплін Навчально-

наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. 

2.3. Суть технології проєктного навчання та її впровадження в 

27.02.2020 Навчально-науковий 

центр професійно-

технічної освіти 

Національної академії 

педагогічних наук 

України  

Мусієнко Т.П., 

Аврамчук В.А., 

Гоменюк Д.В. 
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навчально-виробничий процес. 

Михайло Петренко – старший майстер Державного навчального 

закладу «Київський центр професійно-технічної освіти», 

Ольга Тесля – старший майстер Київського вищого професійного 

училища технологій та дизайну одягу.  

2.4. Методичні аспекти підготовки до проведення державної 

кваліфікаційної атестації (у формі тестування) здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 

навчальному році.  

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, учасники міської методичної 

секції. 

2.5. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Застосування інноваційних методик на уроках 

виробничого навчання в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо застосування інноваційних 

методик на уроках виробничого навчання. 

3.1. Результати використання інформаційно-комунікативних 

технологій на уроках виробничого навчання в умовах закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Ольга Попроцька – старший майстер Державного навчального 

закладу «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації». 

3.2. Застосування інноваційних технологій на виробництві та 

поглиблення взаємовигідної співпраці із соціальними партнерами. 

Андрій Ярошовець – майстер виробничого навчання Державного 

21.05.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Міжрегіональне 

вище професійне 

училище 

автомобільного 

транспорту та 

будівельної 

механізації» 

Мусієнко Т.П., 

Аврамчук В.А., 

Лук’яненко В.В. 
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навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації». 

3.3. Підвищення якості професійного навчання, адаптація молодих 

робітників та закріплення їх на робочих місцях – запорука престижу 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Провідний спеціаліст з навчання персоналу Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ВіДі Автосіті Кільцева». 

3.4. Порядок проведення державної кваліфікаційної атестації (у формі 

тестування) здобувачів освіти закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у 2019-2020 навчальному році.  

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

3.5. Різне. 

Таїсія Мусієнко – заступник начальника управління закладів 

професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури 

освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

 

МЕТОДИСТИ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Технологія проєктного навчання у професійній 

підготовці кваліфікованих робітників». 

Мета: теоретичне та експериментальне обґрунтування проєктного 

навчання у професійній підготовці кваліфікованих робітників. 

1.1. Презентація діяльності закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників, запровадження інноваційних технологій 

навчання в освітній процес та оновлення системи методичної роботи з 

педагогами. 

Борис Алєв – методист Навчально-наукового центру професійно-

15.11.2019 Навчально-науковий 

центр професійно-

технічної освіти 

Національної академії 

педагогічних наук 

України 

Натеса М.Г., 

Павлюк І.М., 

Вовченко Г.М., 

Гоменюк Д.В. 
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технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

1.2. Виступи-презентації учасників експериментальної роботи 

Всеукраїнського рівня за темою «Технологія проєктного навчання у 

професійній підготовці кваліфікованих робітників для 

автотранспортної галузі»: 

1.2.1. Ключові поняття та параметри змісту дослідницько-

експериментального проекту за сучасною інформаційною технологією 

проектного навчання. 

Валентина Хмельницька – викладач математики Навчально-наукового 

центру професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. 

1.2.2. Організація пошукової роботи в рамках дослідницько-

експериментального проєкту (з власного досвіду роботи). 

Тетяна Дімітрієва – викладач української мови та літератури 

Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

1.2.3. Результати використання наочних та технічних засобів навчання 

при підготовці та реалізації дослідницько-експериментального 

проєкту. 

Андрій Волошин, Василь Настабурко – викладачі спеціальних 

дисциплін Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

1.3. Майстерня методиста закладу освіти: «Обмін досвідом щодо 

оформлення методичного кабінету закладу професійної (професійно-

технічної) освіти». 

Борис Алєв – методист Навчально-наукового центру професійно-

технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

1.4. Різне. 

Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету  

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Галина Вовченко – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 
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Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Від традицій до інновацій: інноваційні форми навчання 

як умова ефективної організації освітнього процесу». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо застосування інноваційних 

методів навчання шляхом впровадження інтерактивних технологій на 

уроках загальноосвітніх та професійних дисциплін з метою 

формування професійних та життєвих компетентностей здобувачів 

освіти. 

2.1. Виступи-презентації: 

2.1.1. «Від традицій до інновацій: формування та розвиток методичної 

компетенції педагога як складової професійно-педагогічної 

компетентності шляхом застосування методів інтерактивного 

навчання». 

Лариса Андріянова – методист Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації». 

2.1.2. Поєднання традиційного та інноваційного навчання при 

застосуванні методу проєктів. 

Анна Ангелова – викладач спеціальних дисциплін Державного 

навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації». 

2.1.3. Різноманітність методів навчання – шлях до підвищення якості 

освіти та успішності здобувачів освіти. 

Ольга Гуйда – викладач математики Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації». 

2.2. Майстер-класи: 

2.2.1. «Спробуй, у тебе вийде!». 

Наталія Решетило – викладач зарубіжної літератури Державного 

навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації».  

2.2.2. «Підготовка до проведення вступного інструктажу уроку 

виробничого навчання». 

Сергій Воронов – методист Державного навчального закладу 

24.01.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Міжрегіональне 

вище професійне 

училище 

автомобільного 

транспорту та 

будівельної 

механізації» 

Натеса М.Г., 

Павлюк І.М., 

Вовченко Г.М., 

Лук’яненко В.В. 
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«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації». 

2.3. Різне. 

Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету  

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Галина Вовченко – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Застосування інноваційних освітніх і виробничих 

технологій у професійно-педагогічній діяльності педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

Мета: вивчення досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо застосування інноваційних освітніх і 

виробничих технологій у професійно-педагогічній діяльності 

педагогічних працівників. 

3.1. Результати впровадження сучасних будівельних технологій у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників. 

Ігор Леонець – заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

голови методичних комісій Київського вищого професійного училища 

будівництва і архітектури.  

3.2. Презентація результатів інноваційної діяльності методичної 

служби закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Марина Самойленко – методист Київського вищого професійного 

училища будівництва і архітектури. 

3.3. Інноваційні освітні технології та їх застосування на уроках 

теоретичної підготовки. 

Людмила Куницька – заступник директора з навчальної роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури. 

3.4. Реалізація організаційно-методичних заходів щодо розвитку 

інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу. 

Голови методичних комісій, викладачі, майстри виробничого навчання 

Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури. 

3.5. Різне. 

05.06.2020 Київське вище 

професійне училище 

будівництва і 

архітектури 

Натеса М.Г., 

Павлюк І.М., 

Вовченко Г.М., 

Качаловський П.І. 
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Микола Натеса – директор Навчально-методичного кабінету  

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ірина Павлюк – заступник директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Галина Вовченко – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

 
КЕРІВНИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Фактори, які впливають на мотивацію здобувачів освіти 

до занять фізичною культурою та руховою діяльністю». 

Мета: формування позитивної мотивації здобувачів освіти до 

фізичного виховання, яке сприяє розвитку рухової активності. 

1.1. Презентація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Сергій Іляшенко – керівник фізичного виховання Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 

1.2. Шляхи формування мотивації здобувачів освіти до занять спортом, 

фізичного самовдосконалення, рухової діяльності. 

Олександр Никитенко – керівник фізичного виховання Київського 

професійного ліцею транспорту. 

1.3. Застосування новітніх освітніх технологій та прийомів на уроках 

фізичної культури. 

Віталій Соколов – голова міської методичної секції. 

1.4. Дискусія: «Упровадження новітніх технологій під час занять 

фізичною культурою як один із важливих факторів формування 

здорового способу життя». 

Учасники міської методичної секції.  

1.5. Методи організації та психологічного контролю за створенням 

здорового середовища серед здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Людмила Коваленко – практичний психолог Київського вищого 

17.12.2019 Київське вище 

професійне училище 

швейного та 

перукарського 

мистецтва 

Буйновський В.В., 

Горбатюк Н.А., 

Соколов В.С. 
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професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 

1.6. Огляд спортивної бази закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Сергій Іляшенко – керівник фізичного виховання Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 

1.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Віталій Соколов – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Фізичне виховання здобувачів освіти на традиціях 

українського козацтва». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо формування в молоді на уроках 

фізичної культури козацької духовності, фізичного загартування та 

мужності. 

2.1. Презентація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Григорій Майстренко – керівник фізичного виховання Державного 

навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою». 
2.2. Традиційна фізична культура – сутність та структура. 

Світлана Петрович – керівник фізичного виховання Державного 

навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти». 

2.3. Концепція фізичного виховання щодо забезпечення якісного 

навчально-виховного процесу з фізичної культури для підготовки 

фізично витривалих кваліфікованих робітників. 

Представник Київського міського комітету з фізичного виховання та 

спорту Міністерства освіти і науки України. 

2.4. Основні методичні засади поурочно-тематичного планування 

уроків фізичної культури. Структура уроку фізичної культури: основні 

компоненти та завдання. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

2.5. Місце та значення фізичної культури та спорту у формуванні та 

18.03.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київський 

професійний коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою»  

Буйновський В.В., 

Петрович В.С., 

Соколов В.С. 
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якісній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. 

Оксана Алєксєєва – керівник фізичного виховання Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва». 

2.6. Огляд спортивної бази закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Григорій Майстренко – керівник фізичного виховання Державного 

навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою». 
2.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Віталій Соколов – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Роль та значення фізичного виховання здобувачів освіти 

у формуванні духовності та національного патріотизму». 

Мета: вивчення історичного досвіду впливу фізичного виховання на 

зміцнення фізичного, духовного та патріотичного виховання 

здобувачів освіти у сучасних умовах. 

3.1. Презентація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Віктор Святенко – керівник фізичного виховання Київського 

професійного будівельного ліцею. 

3.2. Фізіологічна та педагогічна об’єктивність використання фізичних 

вправ на уроках теоретичного та виробничого навчання. 

Юрій Коломієць – керівник фізичного виховання Київського вищого 

професійного училища деревообробки. 

3.3 Нетрадиційні системи зміцнення здоров’я та фізичного 

навантаження. 

Олександр Андросюк – керівник фізичного виховання Київського 

професійного енергетичного ліцею. 

3.4. Круглий стіл: «Сучасні підходи до вдосконалення спортивно-

масової та фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва». 

Представники Київського міського відділення Комітету з фізичного 

27.05 2020 Київський 

професійний 

будівельний ліцей  

Буйновський В.В., 

Іванець М.Д., 

Соколов В.С. 
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виховання та спорту Міністерства освіти та науки України; 

учасники міської методичної секції. 

3.5. Методика формування професійно важливих рухових навичок для 

обраної професії. 

Тетяна Сорокіна – керівник фізичного виховання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

3.6. Огляд спортивної бази закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Віктор Святенко – керівник фізичного виховання Київського 

професійного будівельного ліцею. 

3.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Віталій Соколов – голова міської методичної секції. 

 

ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ  
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Актуальні напрями у вихованні всебічного гармонійного 

розвитку особистості». 

Мета: активізація діяльності практичних психологів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо створення 

оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості, 

забезпечення індивідуального підходу до кожного здобувача освіти на 

основі психолого-педагогічного вивчення, сприяння всебічному 

гармонійному розвитку здобувача освіти. 

1.1. Презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти з організації психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу. 

Ірина Агеєнко – заступник директора з навчальної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське 

вище професійне училище водного транспорту», 

18.10.2019 Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Київське вище 

професійне училище 

водного транспорту» 

Слободницький О.С., 

Желавська Л.В., 

Демченко Г.І., 

Гаврилюк В.І., 

Коваленко Л.М. 
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Людмила Михлик – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське 

вище професійне училище водного транспорту», 

Ганна Курочка ‒ практичний психолог Державного професійно-

технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище 

водного транспорту». 

1.2. Психологічний вплив тривожності на успішність навчання 

здобувача освіти. 

Людмила Мельник – практичний психолог Вищого професійного 

училища № 25 м. Києва. 

1.3. Проблеми соціалізації особистості, формування моральних 

якостей та життєвих цінностей. 

Олена Микитенко ‒ практичний психолог Київського вищого 

професійного училища залізничного транспорту імені В.С. Кудряшова. 

1.4. Форми та методи роботи практичного психолога з батьками в 

умовах сучасної освіти. 

Діана Недлінська – практичний психолог Київського професійного 

ліцею будівництва і комунального господарства. 

1.5. Мова любові, на якій говорить підліток. 

Наталія Петрик – практичний психолог Державного професійно-

технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м. Києва». 

1.6. Круглий стіл: «Створення умов для формування у підлітків 

мотивації до самовиховання та саморозвитку». 

Учасники міської методичної секції. 

1.7. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Лариса Желавська, Ганна Демченко – методисти Навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Людмила Коваленко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 
2. Тема: «Життєві орієнтири: стандарт особистості та 

індивідуальність». 

28.02.2020 Вище професійне 

училище № 25 

Слободницький О.С., 

Желавська Л.В., 
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секція Мета: впровадження методики надання психолого-педагогічної 

допомоги молоді, яка перебуває у кризовій ситуації, з метою адаптації 

до умов навчання та життєдіяльності, створення належного клімату, 

вивчення та розв’язання конфліктних ситуацій у педагогічних 

колективах закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

2.1. Презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти з організації психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу. 

Ірина Ганусовська ‒ заступник директора з навчальної роботи Вищого 

професійного училища № 25 м. Києва,  

Алла Федоріна – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Вищого професійного училища № 25 м. Києва, 

Людмила Мельник – практичний психолог Вищого професійного 

училища № 25 м. Києва. 

2.2. Здійснення психологічного аналізу стану здобувачів освіти при 

проходженні  адаптаційного періоду навчання: 

- прикрості та турботи в житті особистості; 

- життєва ситуація особистості: різновиди переживань. 

Тамара Севастьянова ‒ практичний психолог Вищого професійного 

училища Національного авіаційного університету. 

2.3. Шляхи подолання негативних педагогічних переконань. 

Людмила Мельник – практичний психолог Вищого професійного 

училища № 25 м. Києва. 

2.4. Роль класного керівника в навчальній групі. Діагностика та 

формування адекватної самооцінки підлітків. 

Діана Недлінська – практичний психолог Київського професійного 

ліцею будівництва і комунального господарства. 

2.5. Круглий стіл: «Методи стимулювання соціально-комунікативної  

активності здобувачів освіти». 

Учасники міської методичної секції. 

2.6. Діагностика та формування адекватної самооцінки у підлітків. 

Методи діагностики рівня підліткової тривожності. 

Тамара Велинська – практичний психолог Київського вищого 

професійного училища деревообробки. 

м. Києва Демченко Г.І., 

Морзе Ю.Л., 

Коваленко Л.М. 
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2.7. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Лариса Желавська, Ганна Демченко – методисти Навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Людмила Коваленко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Корекція девіантної поведінки підлітків засобами арт-

терапії та особливості психокорекції їх самооцінки. Підліткам про 

ґендерну культуру». 

Мета: забезпечення індивідуального підходу до здобувача освіти на 

основі психолого-педагогічного вивчення, сприяння повноцінному 

особистісному та інтелектуальному розвитку, створення умов для 

формування в учнів мотивації до самовиховання та саморозвитку 

засобами арт-терапії. 

3.1. Презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти з організації психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу. 

Наталія Писарець – заступник директора з навчальної роботи 

Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Києва», 

Наталія Фесун – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Києва», 

Аліна Чернецька – практичний психолог Державного навчального 

закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

3.2. Психолого-педагогічні заходи формування вчинкового потенціалу. 

Тренінгові вправи для здобувачів освіти «Можливості власного 

зростання». 

Антоніна Анасюк – практичний психолог Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. 

3.3. Використання казкотерапії як ефективного методу для підведення 

підлітка до усвідомлення своєї внутрішньої сутності, єдності та 

15.05.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Центр професійної 

освіти технологій та 

дизайну м. Києва» 

Слободницький О.С., 

Желавська Л.В., 

Демченко Г.І., 

Сидоренко О.М., 

Коваленко Л.М. 
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неповторності, до відчуття гармонії із собою та світом. 

Ганна Курочка ‒ практичний психолог Державного професійно-

технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище 

водного транспорту». 

3.4. Ґендерні аспекти виховання здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти (тренінгові вправи). 

Людмила Коваленко – практичний психолог Київського вищого 

професійного училища швейного та перукарського мистецтва. 

3.5. Круглий стіл: «Практичний психолог у закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти: проблеми, пошуки, здобутки». 

Учасники міської методичної секції. 

3.6. Підведення підсумків роботи секції практичних психологів та 

підготовка проєкту річного плану на 2020-2021 навчальний рік. Різне. 

Олександр Слободницький – головний спеціаліст Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), 

Лариса Желавська, Ганна Демченко – методисти Навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Людмила Коваленко – голова міської методичної секції. 

 
БІБЛІОТЕЧНІ ПРАЦІВНИКИ  

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Упровадження універсальної десяткової класифікації в 

практику роботи бібліотек закладів професійної (професійно-

технічної) освіти».  

Мета: активізація роботи бібліотечних служб закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо переходу на універсальну 

десяткову класифікацію. 

1.1. Організація роботи бібліотеки з переходу на універсальну 

десяткову класифікацію: нові виклики та сучасні бачення. 

Бібліотекар Київського вищого професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва. 

20.09.2019 Київське вище 

професійне училище 

швейного та 

перукарського 

мистецтва 

Беляк Р.М., 

Горбатюк Н.А., 

Корецька А.М. 
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1.2. Фонд бібліотеки, його комплектування та методи обліку. 

Бібліотекар Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

1.3. Особливості роботи бібліотекаря щодо організації переходу 

бібліотечного фонду за системою УДК. 

Бібліотекар Державного навчального закладу «Центр професійної 

освіти технологій та дизайну м. Києва». 

1.4. Інноваційні форми роботи бібліотеки закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Бібліотекар Київського вищого професійного училища будівництва і 

архітектури. 

1.5. Обмін досвідом: «Створення електронних бібліотек ‒ 

пріоритетний напрямок діяльності бібліотечних служб закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Ознайомлення з бібліотечним фондом закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Бібліотекар Київського вищого професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва. 

1.7. Різне. 

Раїса Беляк – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Антоніна Корецька – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Використання інформаційних ресурсів бібліотеки у 

навчанні та вихованні майбутнього кваліфікованого робітника». 
Мета: презентація діяльності бібліотечної служби закладу професійної 

(професійно-технічної) щодо результатів використання інформаційних 

ресурсів бібліотеки у навчанні та вихованні майбутнього 

кваліфікованого робітника та визначення переваг електронного обліку 

наявної навчальної, методичної та додаткової літератури. 

2.1. Традиції та інновації у діяльності бібліотечної служби закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Бібліотекар Державного навчального закладу «Центр професійної 

освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва». 

12.06.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Центр професійної 

освіти інформаційних 

технологій, поліграфії 

та дизайну м. Києва» 

Беляк Р.М., 

Гончаренко А.І., 

Корецька А.М. 
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2.2. Інформаційна культура здобувача освіти: методики, інновації, 

співпраця. 

Бібліотекар Київського професійного будівельного ліцею. 

2.3. Шляхи популяризації літератури різних жанрів серед учасників 

освітнього процесу закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Бібліотекар Київського професійного ліцею транспорту. 

2.4. Використання ІКТ для модернізації та оновлення форм і методів 

роботи бібліотеки щодо створення  її позитивного іміджу. 

Бібліотекар Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

2.5. Вибір програмного забезпечення для створення електронних 

бібліотек. 

Бібліотекар Вищого професійного училища Національного авіаційного 

університету.  

2.6. Обмін досвідом: «Яка ж роль бібліотеки у освітньому процесі?». 

Учасники міської методичної секції. 

2.7. Ознайомлення з бібліотечним фондом закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Бібліотекар Державного навчального закладу «Центр професійної 

освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва». 

2.8. Різне. 

Раїса Беляк – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Антоніна Корецька – голова міської методичної секції. 

 

ВИКЛАДАЧІ ОСНОВ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ, ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ, ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція  

1. Тема: «Модернізація освітнього процесу шляхом впровадження 

сучасних інноваційних технологій». 
Мета: огляд головних засад та особливостей впровадження освітніх 

інновацій відповідно до Закону України «Про освіту», визначення 

04.10.2019 Вище професійне 

училище 

Національного 

авіаційного 

Вовченко Г.М., 

Коломієць М.І., 

Боднар О.А., 

Уставщикова Л.М. 
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шляхів упровадження інноваційних технологій навчання та 

розширення спектру знань викладачів про інноваційні методи і форми 

навчання. 

1.1. Виступи-презентації викладачів Вищого професійного училища 

Національного авіаційного університету: 

1.1.1. Результати впровадження інноваційних технологій шляхом 

розробки нестандартних завдань. 

1.1.2. Формування принципів та методології ефективної організації 

навчання на уроках математики, що створюють умови для формування 

математичних компетенцій.  

1.1.3. Використання сучасних технологій у демонстраційному 

експерименті. 

1.1.4. Результати використання сервісів Google в освітньому 

середовищі учасниками освітнього процесу. 

1.1.5. Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем, 

ментальних карт. 

1.2. Прес-реліз: «Особливості викладання інтегрованого курсу фізики 

та астрономії у 2019-2020 навчальному році за новими навчальними 

програмами». 

Лариса Уставщикова – голова міської методичної секції викладачів 

математики. 

1.3. Круглий стіл: «Методи та прийоми розвитку мотиваційної сфери 

здобувачів освіти за сучасних умов». 

Учасники міської методичної секції. 

1.4. Обговорення змісту матеріалів щодо підготовки та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Олена Боднар – голова міської методичної секції викладачів фізики, 

Лариса Уставщикова – голова міської методичної секції викладачів 

математики. 

1.5. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки. 

Лариса Уставщикова – заступник директора з навчальної роботи 

Вищого професійного училища Національного авіаційного 

університету. 

1.6. Різне. 

університету 
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Галина Вовченко – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Олена Боднар – голова міської методичної секції викладачів фізики, 

Лариса Уставщикова – голова міської методичної секції викладачів 

математики. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти 

на основі інформаційно-комунікативних та активних форм 

навчання». 

Мета: активізація діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо формування та 

розвитку компетентностей здобувачів освіти, розширення кола знань 

педагогів про організацію освітнього процесу шляхом 

компетентнісного підходу до управління процесом навчання.  

2.1. Виступи-презентації викладачів Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та 

дизайну м. Києва»: 

2.1.1. Розв’язування прикладних задач як спосіб формування життєвих 

та професійних компетентностей здобувачів освіти. 

2.1.2. Розвиток творчої активності здобувачів освіти на уроках 

математики шляхом використання ІКТ. 

2.1.3. Використання технології випереджувального навчання на уроках 

природничо-математичного циклу. 

2.1.4. Уроки-кейси та інтегровані уроки як метод формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти. 

2.2. Ярмарка педагогічних ідей: «Організація освітнього процесу 

шляхом компетентнісного підходу до управління процесом навчання: 

нові виклики та сучасні рішення». 

2.3. Проблемна лабораторія: «Як підготувати здобувачів освіти до 

успішної здачі ЗНО/ДПА?». 

Учасники міської методичної секції. 

2.4. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки. 

Ніна Щербій – заступник директора з навчальної роботи Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва». 

17.01.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Центр професійної 

освіти інформаційних 

технологій, поліграфії 

та дизайну м. Києва» 

Вовченко Г.М., 

Гончаренко А.І., 

Боднар О.А., 

Уставщикова Л.М. 
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2.5. Різне. 

Галина Вовченко – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Олена Боднар – голова міської методичної секції викладачів фізики, 

Лариса Уставщикова – голова міської методичної секції викладачів 

математики. 

 
ВИКЛАДАЧІ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  

(ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ, ІСТОРІЇ, ОСНОВ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА,  
ОСНОВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОСНОВ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ) 

Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Нові підходи до формування громадянських та 

підприємницьких компетентностей на уроках суспільно-

гуманітарних дисциплін». 

Мета: активізація діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з вивчення ефективної 

системи розвитку громадянських та підприємницьких 

компетентностей здобувачів освіти в освітньому процесі щодо вмінь 

орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя, 

визначенні особистої позиції, реалізації та захисту демократичних 

цінностей, громадянських прав і свобод людини та громадянина. 

1.1. Презентація діяльності методичної комісії викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Голова методичної комісії суспільно-гуманітарних дисциплін 

Київського вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу. 

1.2. Виступи-презентації викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін 

Київського вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу: 

1.2.1. Критерії та показники рівнів сформованості громадянських та 

підприємницьких компетентностей здобувачів освіти. 

10.10.2019 Київське вище 

професійне училище 

технологій та дизайну 

одягу 

Бондарева О.М., 

Добровольська С.М., 

Щербій Н.І. 
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1.2.2. Особливості застосування форм і методів освітнього процесу, 

спрямованих на формування громадянських та підприємницьких 

компетентностей здобувачів освіти. 

1.3. Круглий стіл: «Шляхи формування громадянських та 

підприємницьких компетентностей на уроках суспільно-гуманітарних 

дисциплін: досвід, тенденції, перспективи». 

Учасники міської методичної секції. 

1.4. Обговорення змісту матеріалів щодо підготовки та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Ніна Щербій – голова міської методичної секції. 

1.5. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки. 

Людмила Сергієнко – заступник директора з навчальної роботи 

Київського вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу.  

1.6. Різне. 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ніна Щербій – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Організаційно-методичні аспекти застосування 

диференційованого підходу при формуванні професійно-

комунікативних компетентностей здобувачів освіти та підвищення 

якості знань на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін». 

Мета: розкриття ролі педагога в реалізації диференційованого підходу 

та визначення доцільності ефективних форм і методів щодо 

підвищення якості знань здобувачів освіти. 

2.1. Презентація діяльності методичної комісії викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Голова методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарних 

дисциплін Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти». 

2.2. Виступи-презентації викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін 

Державного навчального закладу «Київський центр професійно-

технічної освіти»: 

14.02.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

Бондарева О.М., 

Дзизиль М.В., 

Щербій Н.І. 
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2.2.1. Результати застосування методів та організаційних форм при 

диференційованому підході до навчання. 

2.2.2. Особливості організації та управління освітнім процесом в 

умовах диференційованого навчання. 

2.3. Круглий стіл: «Диференціація навчання на уроках суспільно-

гуманітарних дисциплін: актуальні проблеми та пріоритетні шляхи 

реалізації». 

Учасники міської методичної секції. 

2.4. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки.  

Тетяна Кравченко – заступник директора з навчальної роботи 

Державного навчального закладу «Київський центр професійно-

технічної освіти». 

2.5. Різне. 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ніна Щербій – голова міської методичної секції. 

 

ВИКЛАДАЧІ СЛОВЕСНОСТІ (УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА) 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Актуальні проблеми та нові тенденції при вивченні 

української мови та літератури, зарубіжної літератури в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо результатів упровадження нових 

тенденцій на уроках словесності. 

1.1. Презентація роботи методичної комісії викладачів словесності 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Голова методичної комісії викладачів словесності Вищого 

професійного училища № 25 м. Києва. 

1.2. Виступи-презентації викладачів словесності Вищого професійного 

училища № 25 м. Києва: 

1.2.1. Науково-пізнавальна діяльність як умова формування творчої 

26.09.2019 Вище професійне 

училище № 25  

м. Києва 

Бондарева О.М., 

Морзе Ю.Л., 

Сергієнко Л.І., 

Сміян В.В. 
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компетенції здобувачів освіти. 

1.2.2. Перевернуте навчання ‒ ключова тенденція освітніх технологій 

сучасності. 

1.2.3. Творче формування системних знань на уроках словесності – 

запорука успішної підготовки до ЗНО/ДПА. Інтерактивні вправи: 

готуємо здобувачів освіти до ЗНО/ДПА. 

1.3. Впровадження інструктивно-методичних рекомендацій щодо 

вивчення української мови та літератури, зарубіжної літератури у 

2019-2020 навчальному році.  

Віта Сміян – голова міської методичної секції викладачів української 

мови та літератури, 

Людмила Сергієнко – голова міської методичної секції викладачів 

зарубіжної літератури. 

1.4. Коло ідей: «Моє бачення викладання предмета в поточному 

навчальному році. Креативність педагога при викладанні української 

мови та літератури, зарубіжної літератури». 

Учасники міської методичної секції. 

1.5. Круглий стіл: «Лікнеп» із словесності, або як успішно 

підготувати здобувачів освіти до ЗНО/ДПА. Обговорення матеріалів 

ЗНО (аналіз завдань ЗНО за 2019 рік)». 

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Обговорення змісту матеріалів щодо підготовки та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Людмила Сергієнко – голова міської методичної секції викладачів 

зарубіжної літератури, 

Віта Сміян – голова міської методичної секції викладачів української 

мови та літератури. 

1.7. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки.  

Ірина Ганусовська – заступник директора з навчальної роботи Вищого 

професійного училища № 25 м. Києва. 

1.8. Різне. 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Людмила Сергієнко – голова міської методичної секції викладачів 
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зарубіжної літератури, 

Віта Сміян – голова міської методичної секції викладачів української 

мови та літератури. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Використання електронних засобів навчання на уроках 

словесності – шлях до розвитку творчості та формування 

навчальних компетентностей здобувачів освіти». 

Мета: активізація діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) щодо використання електронних засобів навчання на уроках 

словесності. 

2.1. Презентація роботи методичної комісії викладачів словесності 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Голова методичної комісії викладачів словесності Вищого 

професійного училища № 33 м. Києва. 

2.2. Виступи-презентації викладачів словесності Вищого професійного 

училища № 33 м. Києва: 

2.2.1. Результати використання мультимедійних технологій на уроках 

словесності як засіб розвитку творчості здобувачів освіти та засіб 

формування навчальних компетентностей вихованців. Сервіси Google 

в роботі викладача-словесника. 

2.2.2. Розробка концепції створення уроків із застосуванням 

електронних засобів. 

2.2.3. Ментальні карти як засіб візуалізації мислення здобувачів освіти. 

2.2.4. Створення інтерактивних вправ, тестів, карт подорожей, фото 

компонування, презентацій, інфографіки на уроках словесності. 

2.3. Педагогічна майстерня: «Моделі інноваційної діяльності 

викладача-словесника» (обмін досвідом). 

Учасники міської методичної секції. 

2.4. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки.  

Наталія Рубель – заступник директора з навчальної роботи Вищого 

професійного училища № 33 м. Києва. 

2.5. Різне. 

Олена Бондарева – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Людмила Сергієнко – голова міської методичної секції викладачів 

29.05.2020 Вище професійне 

училище № 33 

м. Києва 

Бондарева О.М., 

Наконечний П.С., 

Сергієнко Л.І., 

Сміян В.В. 
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зарубіжної літератури, 

Віта Сміян – голова міської методичної секції викладачів української 

мови та літератури. 

 
ВИКЛАДАЧІ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН (БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, ХІМІЯ) 

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Навчально-матеріальна база та комплексно-методичне 

забезпечення кабінетів ‒ основа реалізації освітніх завдань при 

вивченні предметів природничих дисциплін». 

Мета: ознайомлення викладачів з основними завданнями 

організаційної роботи в кабінетах природничих дисциплін, методикою 

створення сучасного комплексно-методичного забезпечення предметів 

та плануванням роботи кабінету. 

1.1. Презентація роботи методичної комісії викладачів природничих 

дисциплін закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Голова методичної комісії природничо-математичних дисциплін 

Київського професійного енергетичного ліцею. 

1.2. Методичні аспекти щодо забезпечення оптимальних умов для 

організації освітнього процесу з природничих дисциплін та реалізації 

завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році. 

Лариса Арясова  голова міської методичної секції. 

1.3. Завдання та функціонування навчальних кабінетів з природничих 

дисциплін. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення кабінетів. 

Планування роботи кабінету. 

Завідуюча кабінетом природничих дисциплін Київського професійного 

енергетичного ліцею. 

1.4. Розвиток компетентностей здобувачів освіти в умовах сучасно 

обладнаного кабінету природничих дисциплін (обмін досвідом). 

Завідуючі кабінетами природничих дисциплін закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та 

11.10.2019 Київський 

професійний 

енергетичний ліцей 

Вовченко Г.М., 

Михальчук О.І., 

Арясова Л.М. 
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дизайну м. Києва», Державного навчального закладу «Київське 

регіональне вище професійне училище будівництва», Київського 

професійного будівельного ліцею, Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну, Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою».  

1.5. Аналіз результатів міського огляду-конкурсу на кращий кабінет та 

комплексно-методичне забезпечення з предмету «Біологія» серед 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. 

Галина Вовченко  методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

1.6. Обговорення змісту матеріалів щодо підготовки та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Лариса Арясова  голова міської методичної секції викладачів 

природничих дисциплін. 

1.7. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки.  

Тетяна Соловйова – в.о. заступника директора з навчальної роботи 

Київського професійного енергетичного ліцею. 

1.8. Різне. 

Галина Вовченко  методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Лариса Арясова  голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Використання проблемно-пошукових технологій для 

формування критичного мислення на уроках природничих 

дисциплін. Формування ключових компетентностей здобувачів 

освіти». 

Мета: активізація діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо використання 

проблемно-пошукових технологій для формування ключових 

компетентностей та критичного мислення здобувачів освіти. 

2.1. Діяльність методичної комісії природничо-математичних 

дисциплін закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

Голова методичної комісії природничо-математичних дисциплін 

Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з 

28.05.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київський 

професійний коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою» 

Вовченко Г.М., 

Петрович В.С., 

Арясова Л.М. 
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посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

2.2. Виступи-презентації викладачів природничих дисциплін 

Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою»: 

2.2.1. Головні проблемно-пошукові методи, що використовуються при 

вивченні природничих дисциплін, та чинники розвитку критичного 

мислення. 

2.2.2. Результати використання творчих завдань та дослідницьких 

робіт для формування ключових компетентностей здобувачів освіти з 

предметів природничих дисциплін. 

2.2.3. Метод проєктів як засіб стимулювання здобувачів освіти до 

проблемно-пошукової роботи.  

2.3. Круглий стіл: «Створення атмосфери взаємодії викладачів і 

здобувачів освіти для результативності використання проблемно-

пошукових методів навчання». 

Учасники міської методичної секції. 

2.4. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки.  

Наталія Баранська – заступник директора з навчальної роботи 

Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

2.5. Різне. 

Галина Вовченко  методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Лариса Арясова  голова міської методичної секції. 

 
ВИКЛАДАЧІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Процес оволодіння мовою як розуміння живої 

іншомовної дійсності». 

Мета: надання здобувачам освіти візуального уявлення про життя, 

традиції, мовні реалії англомовних країн з метою формування їх 

лексичної компетентності. 

03.10.2019 Державний 

навчальний заклад 

«Центр професійної 

освіти інформаційних 

технологій, поліграфії 

Бондарева О.М., 

Гончаренко А.І., 

Соловйова Т.В. 
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1.1. Презентація діяльності методичної комісії закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Голова методичної комісії Державного навчального закладу «Центр 

професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та дизайну 

м. Києва». 

1.2. Виступи-презентації викладачів іноземної мови Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»:  

1.2.1. Формування у здобувачів освіти цілісної системи уявлень про 

національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається. 

1.2.2. Навчання іноземній мові у контексті вивчення духовної 

спадщини країни. 

1.2.3. Створення сприятливого мовленнєвого середовища на уроках 

іноземної мови. 

1.3. Панорама методичних знахідок: «Залучення здобувачів освіти  

до культурних цінностей народу – носія мови (з досвіду роботи)». 

Учасники міської методичної секції. 

1.4. Обговорення змісту матеріалів щодо підготовки та проведення ІІ 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів.  

Тетяна Соловйова  голова міської методичної секції. 

1.5. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки. 

Ніна Щербій  заступник директора з навчальної роботи  

Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва. 

1.6. Різне. 

Олена Бондарева  методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві,  

Тетяна Соловйова  голова міської методичної секції. 

та дизайну м. Києва»  

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Іноземна мова: від навчального предмета до життєвого 

уміння». 

Мета: визначення основних новацій у підходах до вивчення 

англійської мови в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти, що базуються на європейському досвіді.  

2.1. Презентація діяльності методичної комісії закладу професійної 

17.04.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Центр професійної 

освіти технологій та 

дизайну м. Києва» 

Бондарева О.М., 

Сидоренко О.М., 

Соловйова Т.В. 



 

48 

 

(професійно-технічної) освіти. 

Голова методичної комісії Державного навчального закладу «Центр 

професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

2.2. Виступи-презентації викладачів іноземних мов Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну 

м. Києва»: 

2.2.1. Створення у здобувачів освіти позитивної мотивації як одного з 

найважливіших психологічних факторів успішного вивчення 

іноземних мов та інтересу до пізнання світу. 

2.2.2. Використання здобувачами освіти технологій самоконтролю і 

самооцінки рівня володіння мовою. 

2.2.3. Забезпечення всебічного розвитку здобувача освіти як 

особистості, його нахилів, здібностей і талантів на уроках іноземної 

мови. 

2.3. Методичний аукціон: «Використання інтерактивних методів 

навчання для розвитку креативної особистості на уроках англійської 

мови» (від розумової діяльності нижчого порядку: запам’ятовування, 

розуміння  до вищого порядку: застосування, аналізу, оцінювання, 

творення). 

Учасники міської методичної секції. 

2.4. Огляд навчально-матеріальної бази загальноосвітньої підготовки. 

Наталія Писарець  заступник директора з навчальної роботи  

Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва. 

2.5. Різне. 

Олена Бондарева  методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Тетяна Соловйова  голова міської методичної секції. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ТА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПРОФЕСІЙ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Діяльність навчально-практичних центрів –  

ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих 

кадрів». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо професійної підготовки 

кваліфікованих робітників з використанням інноваційних виробничих 

технологій. 

1.1 Відвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого 

навчання, майстер-класів. 

Ігор Леонець – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури, 

учасники міської методичної секції. 

1.2. Упровадження інноваційних виробничих технологій ‒ ефективний 

засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників 

будівельної галузі.  

Надія Квашенко – голова методичної комісії викладачів та майстрів 

виробничого навчання загальнобудівельних та опоряджувальних 

професій Київського вищого професійного училища будівництва і 

архітектури. 

1.3. Інноваційна діяльність та освітні проєкти ‒ ефективний засіб 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників 

деревообробної галузі. 

Тетяна Гончарова  голова методичної комісії викладачів та 

майстрів виробничого навчання деревообробних професій Київського 

вищого професійного училища будівництва і архітектури. 

1.4. Круглий стіл: «Створення навчально-практичних центрів на базі 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти – вимога часу».  

Учасники міської методичної секції.  

1.5. Аналіз результатів міського та Всеукраїнського конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

19.12.2019 Київське вище 

професійне училище 

будівництва і 

архітектури  

Аврамчук В.А., 

Качаловський П.І., 

Загорська Л.П., 

Модлінська Л.В. 



 

50 

 

освіти з професії «Маляр» у 2018-2019 навчальному році. 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, учасники міської методичної 

секції. 

1.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Ігор Леонець – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури. 

1.7. Різне. 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Лариса Загорська, Людмила Модлінська – голови міської методичної 

секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Освітні онлайн-платформи, технології сучасності у 

підготовці кваліфікованих робітників для будівельної та 

деревообробної галузі». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи педагогічного колективу 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти щодо використання 

інформаційних та онлайн-платформ, інтернет ресурсів при підготовці 

кваліфікованих робітників для будівельної та деревообробної галузі.  

2.1. Дискусійна панель: «Використання сучасних інформаційних та  

онлайн-платформ як засіб формування нового робітника будівельної та 

деревообробної галузі». 

Вікторія Деревлюк – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 25 м. Києва.  

2.2. Інтеграція інтернет-ресурсів у освітній процес та їх вплив на 

поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників будівельного  

профілю.  

Анжела Гула – викладач спеціальних дисциплін Вищого професійного 

училища № 25 м. Києва. 

2.3. Майстер-клас: «Технологія нанесення декоративної штукатурки, 

колорування фарб». 

Світлана Губенко, Юлія Музира – майстри виробничого навчання  

Вищого професійного училища № 25 м. Києва, учасники міської 

26.03.2020 Вище професійне 

училище № 25 

м. Києва  

Аврамчук В.А., 

Морзе Ю.Л., 

Загорська Л.П., 

Модлінська Л.В. 
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методичної секції. 

2.4. Круглий стіл: «Інновації як умова ефективної організації 

освітнього процесу». 

Учасники міської методичної секції. 

2.5. Методичні особливості підготовки до проведення державної 

кваліфікаційної атестації (у формі тестування) здобувачів освіти   

закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 

навчальному році.  

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, учасники міської методичної 

секції. 

2.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Вікторія Деревлюк – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 25 м. Києва.  

2.7. Різне. 

Віра Аврамчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Лариса Загорська, Людмила Модлінська – голови міської методичної 

секції. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТРАНСПОРТНИХ ПРОФЕСІЙ 
(АВТОМОБІЛЬНОГО, ВОДНОГО ТА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, КРАНІВНИКІВ,  

ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА ТРАКТОРІВ, ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН) 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Професійна компетентність педагога – важливий 

показник якісної підготовки висококваліфікованих робітників у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо формування професійної 

компетентності педагогів. 

20.11.2019 Київський 

професійний ліцей 

транспорту 

Шніп С.Й.,  

Яременко О.В., 

Железняков В.А. 
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1.1. Майстер-клас: «Технічне обслуговування системи змащення 

колісних транспортних засобів». 

Майстер виробничого навчання Київського професійного ліцею 

транспорту, учасники міської методичної секції. 

1.2. Презентація: «Навчання впродовж життя – крок до професійної та 

фахової майстерності. Мої особисті досягнення». 

Голова методичної комісії профільного спрямування Київського 

вищого професійного училища залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова. 

1.3. Круглий стіл: «Сучасні технології формування професійної 

компетентності майбутніх водіїв та слюсарів колісних транспортних 

засобів, машиністів тепловозів, електровозів та інших транспортних 

засобів». 

Учасники міської методичної секції. 

1.4. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Олена Яременко – т.в.о. директора Київського професійного ліцею 

транспорту. 

1.5. Різне. 

Степан Шніп – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Вадим Железняков – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Формування моделі сучасного фахівця, з урахуванням 

вимог роботодавців». 
Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти та роботодавців щодо поєднання 

сумісних зусиль задля формування моделі сучасного фахівця. 

2.1. Майстер-клас: «Перевірка та обслуговування джерел струму на 

колісних транспортних засобах». 

Анатолій Білошапка – майстер виробничого навчання Київського 

професійного будівельного ліцею, учасники міської методичної секції. 

2.2. Розвиток потенціалу соціального партнерства при формуванні 

професійних компетенцій сучасного, мобільного на ринку праці, 

кваліфікованого робітника. 

14.04.2020 Київський 

професійний 

будівельний ліцей 

Шніп С.Й., 

Іванець М.Д., 

Железняков В.А. 
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Олена Кириченко – методист Київського професійного будівельного 

ліцею. 

2.3. Формування готовності здобувачів освіти до професійного 

самовдосконалення в умовах підприємства. 

Майстер виробничого навчання Київського професійного будівельного 

ліцею. 

2.4. Методи та прийоми формування відповідності рівня підготовки 

кваліфікованого робітника потребам сучасного виробництва. 

Жанна Карпова – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного будівельного ліцею. 

2.5. Круглий стіл: «Забезпечення цілісної і системної роботи для 

формування моделі сучасного фахівця: нові виклики та сучасні 

рішення». 

Учасники міської методичної секції. 

2.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Жанна Карпова – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного будівельного ліцею. 

2.7. Різне. 

Степан Шніп – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Вадим Железняков – голова міської методичної секції. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ХОЛОДНОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ  
(ВЕРСТАТНИКИ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ, ТОКАРІ, ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКИ) ТА СЛЮСАРНИХ ПРОФЕСІЙ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Мотиваційні компоненти освітньої діяльності». 
Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо реалізації мотиваційних 

компонентів в освітньому процесі.  

1.1. Результати мотивації майбутніх кваліфікованих робітників до 

формування професійного мислення. 

11.12.2019 Вище професійне 

училище 

Національного 

авіаційного 

університету  

Петрова О.О., 

Коломієць М.І., 

Товстенко М.В. 
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Викладачі та майстри виробничого навчання Державного навчального 

закладу «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», 

Державного навчального закладу «Київський центр професійно-

технічної освіти», Київського професійного енергетичного ліцею. 

1.2. Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти на уроках спецдисциплін.  

Викладачі та майстри виробничого навчання Київського професійного 

будівельного ліцею, Державного навчального закладу «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою». 

1.3. Результати реалізації компетентного підходу при підготовці 

кваліфікованих робітників з професій: слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, тракторів, вантажопідіймальних машин 

(кранівників) та металообробних професій. 

Учасники міської методичної секції, викладачі та майстри 

виробничого навчання: Київського професійного ліцею транспорту, 

Київського професійного енергетичного ліцею.  

1.4. Роль мотивації у процесі професійної підготовки кваліфікованих 

робітників. 

Учасники міської методичної секції, викладачі та майстри 

виробничого навчання: Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації», Київського професійного 

ліцею будівництва і комунального господарства. 

1.5. Круглій стіл: «Проблеми сучасної освіти та впровадження 

експерименту щодо незалежного оцінювання професійної підготовки 

здобувачів освіти».  

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Людмила Ковальчук – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища Національного авіаційного 

університету. 

1.7. Різне.  
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Ольга Петрова – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Микола Товстенко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Використання навчально-матеріальної бази та 

інноваційних технологій навчання – шлях до якісної підготовки 

кваліфікаційного робітника». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо використання можливостей 

навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення 

предметів і професій з метою підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників. 

2.1. Використання інноваційних технологій навчання як засіб 

підвищення рівня підготовки кваліфікованого робітника. 

Викладачі Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти», майстри виробничого навчання 

Київського професійного ліцею транспорту. 

2.2. Відвідування майстер-класів. 

Викладачі та майстри виробничого навчання Державного навчального 

закладу «Київський центр професійно-технічної освіти», учасники 

міської методичної секції. 

2.4. Круглий стіл: «Результати співпраці закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти із замовниками кадрів щодо оновлення 

та вдосконалення матеріально-технічної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти». 

Учасники міської методичної секції, представники базових 

підприємств. 

2.5. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Марія Дзизиль – т.в.о. директора Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-технічної освіти». 

2.6. Різне. 

Ольга Петрова – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Микола Товстенко  – голова міської методичної секції. 

16.04.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

Петрова О.О., 

Дзизиль М.В., 

Товстенко М.В. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ГАРЯЧОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ  
(ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИКИ, КОВАЛІ)  

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Впровадження сучасних виробничих та освітніх 

технологій у підготовку кваліфікованих робітників зварювального 

виробництва». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо впровадження сучасних 

виробничих та освітніх технологій для підвищення якості професійної 

підготовки здобувачів освіти. 

1.1. Роль навчально-практичного центру у підготовці 

конкурентоспроможних кваліфікованих робітників з професії 

«Електрозварник ручного зварювання». 

Керівник навчально-практичного центру з професії «Електрозварник 

ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник». 

1.2. Упровадження новітніх виробничих технологій у професійне 

навчання. 

Викладач спеціальних дисциплін Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального господарства. 

1.3. Професійне спрямування на уроках української мови з професії 

«Електрозварник ручного зварювання». 

Світлана Адаменко – викладач української мови та літератури 

Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

1.4. Участь здобувачів освіти у конкурсах фахової майстерності ‒ шлях 

до професійного зростання.  

Валерій Демченко – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

1.5. Майстер-клас: «Використання малоамперних тренажерів на 

уроках теоретичного та виробничого навчання».  

25.09.2019 Київський 

професійний ліцей 

будівництва і 

комунального 

господарства  

Вальчук М.П., 

Хоменко І.В., 

Кур’язов Р.А.  
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Григорій Михайленко, Володимир Шутенко – майстри виробничого 

навчання Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства, учасники міської методичної секції. 

1.6. Круглий стіл: «Співпраця закладу професійної (професійно-

технічної) освіти з соціальними партнерами щодо упровадження 

сучасних виробничих технологій та підготовки висококваліфікованих 

робітничих кадрів». 

Учасники міської методичної секції. 

1.7. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Валерій Демченко – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

1.8. Різне.  

Марія Вальчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Рустам Кур’язов – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Мотиваційна складова освітньої діяльності у професійній 

підготовці кваліфікованих робітників зварювального виробництва 

для потреб ринку праці та підприємств м. Києва». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо ефективного використання 

інноваційних технологій для підвищення рівня підготовки 

кваліфікованих робітників. 

2.1. Новітні технології зварювання в харчовій промисловості. 

Роман Кохно – менеджер з реклами Товариства з обмеженою 

відповідальністю «РОЗФУД». 

2.2. Реалії використання сучасних технологій зварювання в умовах 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. 

Андрій Пронь – викладач спеціальних дисциплін Державного 

навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва». 

2.3. Майстер-клас: «Використання плазмового різання та зварювання 

плавким електродом в середовищі захисних газів». 

26.02.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київське регіональне 

вище професійне 

училища 

будівництва» 

Вальчук М.П., 

Новак А.О., 

Кур’язов Р.А. 
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Володимир Гуріч – майстер виробничого навчання Державного 

навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва», учасники міської методичної секції.  

2.4. Круглий стіл: «Впровадження сучасних виробничих технологій у 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів через розвиток 

соціального партнерства». 

Учасники міської методичної секції. 

2.5. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Тетяна Пронь – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училища будівництва».  

2.6. Різне.  

Марія Вальчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Рустам Кур’язов – голова міської методичної секції. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ, РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРОФЕСІЙ І ПРОФЕСІЙ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ 

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Основні напрямки діяльності щодо удосконалення 

професійної підготовки інтегрованої професії  «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер 

охороно-пожежної сигналізації». 

Мета: активізація діяльності педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти щодо впровадження 

новітніх технологій при підготовці кваліфікованих робітників. 

1.1. Відвідування майстер-класів. 

Учасники міської методичної секції. 

1.2. Проведення виробничого навчання та лабораторно-практичних 

робіт: нові виклики та сучасні рішення (з досвіду роботи). 

Голови методичних комісій: Державного навчального закладу 

24.12.2019 Державний 

навчальний заклад 

«Київський 

професійний коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою» 

Шніп С.Й., 

Петрович В.С., 

Чубрикова Т.П. 
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«Київський центр професійно-технічної освіти», Київського вищого 

професійного училища будівництва і архітектури, Київського 

професійного енергетичного ліцею, Київського вищого професійного 

училище будівництва і дизайну, Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою». 

1.3. Комплексно-методичне забезпечення професій – необхідна умова 

якісної підготовки здобувачів освіти. 

Викладач та майстер виробничого навчання Київського професійного 

ліцею будівництва і комунального господарства. 

1.4. Аналіз результатів міського та Всеукраїнського конкурсів фахової 

майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» у 2018-2019 навчальному році. 

Степан Шніп – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

1.5. Круглий стіл: «Основні проблеми, що виникають у процесі 

проведення конкурсів фахової майстерності». 

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Обмін досвідом: «Використання інноваційних технологій на 

уроках теоретичного та виробничого навчання».  

Представники Інституту професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України, учасники міської методичної 

секції. 

1.7. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Василь Поступаленко – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного навчального закладу «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

1.8. Різне. 

Степан Шніп – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Тамара Чубрикова – голова міської методичної секції. 

Міська 2. Тема: «Підвищення якості професійної підготовки шляхом 19.05.2020 Державний Шніп С.Й., 
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методична 

секція 
упровадження проєктних технологій при викладанні спеціальних 

дисциплін енергетичних, радіотехнічних професій і професій 

радіоелектроніки та зв’язку». 

Мета: вивчення досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо впровадження проєктних технологій при 

викладанні спецдисциплін енергетичних, радіотехнічних професій і 

професій радіоелектроніки та зв’язку. 

2.1. Презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо результатів упровадження проєктних 

технологій при викладанні спецдисциплін. 

Микола Колесник – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

2.2. Відвідування майстер-класів. 

Учасники міської методичної секції. 

2.3. Презентація результатів упровадження проєктних технологій при 

проведенні уроків виробничого навчання. 

Майстри виробничого навчання: Київського вищого професійного 

училища будівництва і архітектури, Київського професійного ліцею 

будівництва і комунального господарства, Київського професійного 

енергетичного ліцею, Київського вищого професійного училища 

будівництва і дизайну, Державного навчального закладу «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою». 

2.4. Презентація проєктів для професійного зростання та формування 

фахових компетенцій викладачів спеціальних дисциплін та майстрів 

виробничого навчання 

Викладачі, майстри виробничого навчання: Державного навчального 

закладу «Київський центр професійно-технічної освіти», Вищого 

професійного училища Національного авіаційного університету, 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське 

вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-

інтегрованих технологій». 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Київське вище 

професійне училище 

машинобудування та 

комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій»  

Шолудько Л.В., 

Чубрикова Т.П. 
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2.5. Сучасні підходи до організації та проведення проміжного 

контролю (поетапної атестації) у процесі підготовки кваліфікованих 

робітників. 

Микола Колесник – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

2.6. Круглий стіл: «Підвищення та вдосконалення фахової 

майстерності педагогів шляхом використання проєктних технологій: 

переваги та недоліки». 

Учасники міської методичної секції. 

2.7. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Микола Колесник – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій». 

2.8. Різне. 

Степан Шніп – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Тамара Чубрикова – голова міської методичної секції. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ  
ПРОФЕСІЙ ЛЕГКОЇ, ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Й СФЕРИ ПОСЛУГ  

Назва 
семінару 

Тема Дата 
Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Нетрадиційні форми та методи проведення уроків 

виробничого навчання». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо впровадження нетрадиційних 

форм та методів проведення уроків виробничого навчання для 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

1.1. Складання органайзера адміністратора та керівника фірми на день. 

30.10.2019 Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Міжрегіональний 

центр ювелірного 

мистецтва м. Києва»  

Вальчук М.П., 

Авраменко О.О.,  

Столяр І.А. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-99?find=1&text=%EF%EE%E5%F2%E0%EF#w12
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Тетяна Бандилко – майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.2. Оформлення наказів по особового складу. 

Людмила Наливайко – викладач спеціальних дисциплін Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.3. Проведення майстер-класів: 

- «Дизайн та інтер’єр робочого місця адміністратора». 

Альона Кухта – майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

- «Створення фотоколажу у програмі «Photo Collage Max». 

Тетяна Бандилко – майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

- «Вміння спілкуватися». 

Лариса Шатилюк – майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.4. Методика проведення співбесіди. 

Альона Кухта – майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.5. Відпрацювання навичок організації ділового прийому.  

Лариса Шатилюк – майстер виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.6. Круглий стіл: «Використання нетрадиційних форм і методів 

проведення уроків виробничого навчання для активізації пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти». 

Учасники міської методичної секції. 

1.7. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 



 

63 

 

Олена Маленко – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.8. Різне.  

Марія Вальчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ірина Столяр – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Впровадження сучасних виробничих та освітніх 

технологій у підготовку кваліфікованих робітників для швейної 

галузі».  

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо результатів упровадження 

сучасних виробничих та освітніх технологій для підвищення якості 

професійної підготовки здобувачів освіти. 

2.1. Презентація діяльності навчально-практичного центру швейних 

інноваційних технологій з професій «Швачка. Кравець. Закрійник». 

Тетяна Юхно – завідувач навчально-практичним центром Київського 

вищого професійного училища технологій та дизайну одягу. 

2.2. Визначення та освоєння сучасного змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Анастасія Мошковська – методист Київського вищого професійного 

училища технологій та дизайну одягу. 

2.3. Сучасні підходи до побудови освітньої програми професій 

швейного профілю, зорієнтованої на здобувача освіти. 

Світлана Петрович – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу. 

2.4. Освоєння новітніх виробничих технологій та педагогічних 

інновацій на уроках теоретичного та виробничого навчання. 

Викладач спеціальних дисциплін Київського вищого професійного 

училища технологій та дизайну одягу. 

2.5. Забезпечення умов для реалізації творчих задумів педагога як 

ефективний елемент організації діяльності педагогічного колективу. 

Викладач спеціальних дисциплін Київського вищого професійного 

08.04.2020 Київське вище 

професійне училище 

технологій та дизайну 

одягу 

Вальчук М.П., 

Добровольська С.М., 

Столяр І.А. 
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училища технологій та дизайну одягу. 

2.6. Майстер-клас: «Прийоми безконтактного зняття мірок». 

Ольга Тесля – старший майстер Київського вищого професійного 

училища технологій та дизайну одягу, учасники міської методичної 

секції. 

2.7. Круглий стіл: «Конструктивні форми взаємодії викладача 

спеціальних дисциплін і майстра виробничого навчання з метою 

реалізації навчальних цілей уроку». 

Учасники міської методичної секції. 

2.8. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Світлана Петрович – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського вищого професійного училища технологій та 

дизайну одягу. 

2.9. Різне.  

Марія Вальчук – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ірина Столяр – голова міської методичної секції. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ПРОФЕСІЙ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Залучення здобувачів освіти до творчої діяльності – 

шлях до самовдосконалення та розвитку їх пізнавальної 

активності». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо активізації пізнавальної діяльності 

шляхом впровадження інтерактивних педагогічних та виробничих 

технологій при підготовці кваліфікованих робітників. 

1.1. Сутність та етапи формування стійкого пізнавального інтересу 

здобувачів освіти до обраної професії. 

Вікторія Ковтуненко – голова методичної комісії викладачів та 

майстрів виробничого навчання з професій «Кухар», «Кухар; 

27.09.2019 Київське вище 

професійне училище 

деревообробки 

Яланська М.М., 

Громадюк П.І., 

Буринська О.В. 
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кондитер» Київського вищого професійного училища деревообробки. 

1.2. Активізація пізнавальної діяльності шляхом впровадження 

інтерактивних технологій при викладанні предметів професійної 

спрямованості.  

Ольга Буринська – голова міської методичної секції, майстер 

виробничого навчання Київського вищого професійного училища 

деревообробки. 

1.3. Розвиток творчих здібностей та формування професійних 

компетентностей здобувачів освіти на уроках виробничого навчання. 

Лариса Тимченко – майстер виробничого навчання Київського вищого 

професійного училища деревообробки. 

1.4. Проведення майстер-класів: 

- «Створення сучасних елементів оформлення страв». 

Надія Шмигора – майстер виробничого навчання Київського вищого 

професійного училища деревообробки. 

- «Виготовлення елементів декору та оформлення капкейків». 

Оксана Литвин – майстер виробничого навчання Київського вищого 

професійного училища деревообробки. 

1.5. Круглій стіл: «Сучасні підходи до організації та проведення уроку 

виробничого навчання». 

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Вадим Поліщук – заступник директора з навчально-виробничої робот 

Київського вищого професійного училища деревообробки. 

1.7. Різне.  

Марина Яланська – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ольга Буринська – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Розвиток професійної компетенції здобувачів освіти 

шляхом впровадження інноваційних технологій». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо результатів використання 

інноваційних технологій для підвищення рівня підготовки 

12.03.2020 Вище професійне 

училище № 33 

м. Києва 

Яланська М.М., 

Наконечний П.С., 

Буринська О.В. 
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кваліфікованих робітників. 

2.1. Сучасні тенденції розвитку кулінарного мистецтва. 

Світлана Ілюшко – викладач спеціальних дисциплін Вищого 

професійного училища № 33 м. Києва. 

2.2. Вплив міжпредметних зв’язків на зростання професійної 

компетенції. 

Валентина Бояр, Олена Чернишенко – майстри виробничого навчання 

Вищого професійного училища № 33 м. Києва, Леся Жовтенко – 

викладач спеціальних дисциплін Вищого професійного училища № 33 

м. Києва. 

2.3. Ефективні методи навчання на уроках виробничого навчання.  

Олена Гончар – майстер виробничого навчання Вищого професійного 

училища № 33 м. Києва. 

2.4. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 

в освітньому процесі.  

Викладач спеціальних дисциплін Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського мистецтва. 

2.5. Проведення майстер-класів: 

Викладачі та майстри виробничого навчання Вищого професійного 

училища № 33 м. Києва. 

2.6. Круглий стіл: «Участь здобувачів освіти у конкурсах фахової 

майстерності ‒ шлях до професійного зростання». 

Учасники міської методичної секції. 

2.7. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Микола Моторний – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 33 м. Києва. 

2.8. Різне.  

Марина Яланська – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ольга Буринська – голова міської методичної секції. 
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ВИКЛАДАЧІ КРЕСЛЕННЯ, ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА МАЛЮВАННЯ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Впровадження в освітній процес новітніх технологій, 

методичних новацій – запорука поєднання сучасних практичних 

фахових та теоретичних знань здобувачів освіти». 

Мета: вивчення методики застосування новітніх технологій на уроках 

предмета «Креслення» за професійним спрямуванням, активізація 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти шляхом організації 

самостійної роботи над творчим завданням. 

1.1. Презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо ефективної організації та забезпечення якісної 

професійної підготовки кваліфікованих робітників. 

Вадим Поліщук ‒ заступник директора навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища деревообробки. 

1.2. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів предмета 

«Креслення» у процесі освоєння і впровадження новітніх технологій та 

педагогічних новацій. 

Викладач Київського професійного ліцею транспорту. 

1.3. Використання сучасного програмового забезпечення на уроках 

предмета «Креслення». 

Викладачі: Державного навчального закладу «Київське регіональне 

вище професійне училище будівництва», Київського вищого 

професійного училища будівництва і дизайну. 

1.4. Модель сучасного уроку: новітні методи та підходи до навчання. 

Викладач Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

1.5. Круглий стіл: «Шляхи і методи підвищення працездатності 

здобувачів освіти на уроках предмета «Креслення» у процесі освоєння 

і впровадження новітніх технологій та педагогічних інновацій». 

Учасники міської методичної секції. 

1.6. Різне. 

Лариса Желавська – методист Навчально-методичного кабінету  

29.11.2019 Київське вище 

професійне училище 

деревообробки 

Желавська Л.В., 

Громадюк П.І., 

Клименко А.А. 
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професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Алла Клименко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Технологія використання професійної спрямованості та 

шляхи реалізації особистісного підходу при викладанні предмета 

«Креслення». 

Мета: вивчення методики використання елементів професійного 

спрямування в процесі графічної підготовки здобувачів освіти, 

визначення шляхів мотивації, активізації, модернізації та напрямків 

діяльності викладача предмета «Креслення». 

2.1. Презентація досвіду роботи закладу професійної (професійно-

технічної) освіти щодо використання технології професійної 

спрямованості та шляхів реалізації особистісного підходу при 

викладанні предмета «Креслення». 

Юлія Глушко ‒ методист Державного навчального закладу «Київський 

центр професійно-технічної освіти». 

2.2. Презентація: «Результати впровадження сучасних методик при 

викладанні предмета «Креслення». 

Викладач Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти». 

2.3. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів предмета 

«Креслення» в процесі освоєння новітніх технологій та педагогічних 

інновацій з використанням комп’ютерних креслярських програм 

«Autocad», «Compas». 

Викладачі: Вищого професійного училища № 25 м. Києва, Київського 

професійного енергетичного ліцею. 

2.4. Круглий стіл: «Новітні технології презентацій навчального 

матеріалу та шляхи реалізації особистісного підходу при викладанні 

предмета «Креслення» щодо удосконалення графічної підготовки 

здобувачів освіти». 

Учасники міської методичної секції. 

2.5. Пропозиції щодо плану роботи міської методичної секції на 2020-

2021 навчальний рік. 

Учасники міської методичної секції. 

2.6. Різне. 

20.03.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

Желавська Л.В., 

Дзизиль М.В., 

Клименко А.А. 
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Лариса Желавська – методист Навчально-методичного кабінету  

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Алла Клименко – голова міської методичної секції. 

 

ВИКЛАДАЧІ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Сучасні технології навчання у поєднанні з ІТ-

технологіями».  

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо ефективного використання 

сучасних технологій навчання у поєднанні з ІТ-технологіями. 

1.1. Інтернет-сервіси в освітньому середовищі. 

Викладачі та майстри виробничого навчання Навчально-наукового 

центру професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України. 

1.2. Майстер-класи:  

- «Автоматизація при роботі з графічними файлами». 

Ігор Іваницький – завідувач відділення професійної підготовки, 

викладач інформатики Навчально-наукового центру професійно-

технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

- «Створення інтерактивних презентацій». 

Віталій Попруга – голова міської методичної секції, викладач 

інформатики Навчально-наукового центру професійно-технічної 

освіти Національної академії педагогічних наук України. 

1.3. Круглий стіл: «Запровадження в практику викладача інформатики 

інноваційних форм, методів, засобів та технологій: реалії сьогодення». 

Учасники міської методичної секції. 

1.4. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Леонід Баліцький – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України. 

03.12.2019 Навчально-науковий 

центр  

професійно-технічної 

освіти Національної 

академії педагогічних 

наук України 

Петрова О.О., 

Гоменюк Д.В., 

Попруга В.С. 



 

70 

 

1.5. Різне. 

Ольга Петрова – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Віталій Попруга – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Формування інформаційно-комунікаційних 

компетентностей здобувачів освіти в умовах реформування 

освіти». 

Мета: ознайомлення з досвідом роботи закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти щодо методів формування 

інформаційно-комунікаційних компетентностей здобувачів освіти. 

2.1. Презентація роботи викладача інформатики щодо методів 

формування інформаційно-комунікаційних компетентностей 

здобувачів освіти на уроках інформатики. 

Викладач інформатики Державного навчального закладу «Центр 

професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

2.2. Проєктна технологія в освітньому процесі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти: поради, ідеї та досвід. 

Ірина Савченко – кандидат педагогічних наук, вчений секретар, 

старший науковий співробітник Малої академії наук України. 

2.3. Майстер-класи:  

- «Застосування IК-технологій на шляху до підняття 

конкурентоспроможності кваліфікованого робітника на сучасному 

ринку праці». 

Марина Ростока – кандидат педагогічних. наук, старший науковий 

співробітник відділу інформації дидактичного моделювання 

Національного центру Малої академії наук України. 

- «Застосування інноваційних технологій та уроках професійно-

теоретичної підготовки». 

Марія Котова – викладач спеціальних дисциплін Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва». 

2.4. Психологічне благополуччя в інформаційно-цифровому 

освітньому просторі: виклики кіберсоціалізації. 

Аліна Чернецька – практичний психолог Державного навчального 

20.02.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Центр професійної 

освіти технологій та 

дизайну м. Києва» 

Петрова О.О., 

Сидоренко О.М., 

Попруга В.С. 
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закладу «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

2.5. Круглий стіл: «Формування інформаційно-комунікаційних 

компетентностей здобувачів освіти: проблеми та перспективи». 

Учасники міської методичної секції, представники Малої академії 

наук України. 

2.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Лариса Степанова – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Державного навчального закладу «Центр професійної освіти 

технологій та дизайну м. Києва». 

2.7. Різне. 

Ольга Петрова – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Віталій Попруга – голова міської методичної секції. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ МЕРЕЖ  
(АДМІНІСТРАТОР, ОБЛІКОВЕЦЬ З РЕЄСТРАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДАНИХ, ОПЕРАТОР З ОБРОБКИ 

ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КАСИР-КОНТРОЛЕР, СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА) 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 

проведення 
Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом 

використання відеоінформації та можливостей мережі Інтернет». 

Мета: ознайомлення з методичними основами створення електронних  

засобів навчального призначення, ефективним використанням 

графічної інформації та можливостей мережі Інтернет. 

1.1. Відвідування та аналіз майстер-класів. 

Юрій Мазурець – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного енергетичного ліцею, учасники 

міської методичної секції. 

1.2. Реалізація міжпредметних зв’язків у системі формування 

інформативної компетентності здобувачів освіти. 

Майстер виробничого навчання, викладач спецдисциплін Київського 

12.11.2019 Київський 

професійний 

енергетичний ліцей  

Заплатна Ю.О., 

Михальчук О.І., 

Басанько О.В. 
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професійного енергетичного ліцею. 

1.3. Конструювання мультимедійного навчального матеріалу засобами 

ІТ-технологій. 

Майстер виробничого навчання Навчально-наукового центру 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук 

України. 

1.4. Круглий стіл: «Інтернет-технології майбутнього ‒ технологічні 

тренди, які змінять світ» (можливості використання інформації з 

мережі Інтернет для вдосконалення проведення уроків). 

Учасники міської методичної секції. 

1.5. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Юрій Мазурець – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Київського професійного енергетичного ліцею. 

1.6. Підведення підсумків. Різне. 

Юлія Заплатна – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ольга Басанько – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Формування професійної мобільності здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти». 

Мета: обмін досвідом щодо формування професійної мобільності 

здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

2.1. Відвідування та аналіз майстер-класів. 

Юлія Найверт – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну, 

учасники міської методичної секції. 

2.2. Методичні аспекти щодо створення та систематизації комплексно-

методичного забезпечення (з досвіду роботи). 

Майстер виробничого навчання Київського вищого професійного 

училища будівництва і дизайну. 

2.3. Педагогічні основи використання сучасних методик ефективного 

навчання з використанням ІКТ. 

Майстер виробничого навчання та викладач спецдисциплін Київського 

професійного ліцею будівництва і комунального господарства. 

20.03.2020 Київське вище 

професійне училище 

будівництва і дизайну  

Заплатна Ю.О., 

Алексенко Г.В., 

Басанько О.В. 
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2.4. Естафета обміну досвідом: «Формування у здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти позитивної 

мотивації до саморозвитку та самореалізації». 

Учасники міської методичної секції. 

2.5. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Юлія Найверт – заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Київського вищого професійного училища будівництва і дизайну. 

2.6. Різне. 

Юлія Заплатна – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Ольга Басанько – голова міської методичної секції. 

 

ВИКЛАДАЧІ ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» 
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

1. Тема: «Соціально-психологічні проблеми готовності здобувачів 

освіти до служби у Збройних Силах України». 
Мета: вивчення шляхів, принципів та психолого-педагогічних засобів 

формування готовності юнаків до служби у Збройних Силах України. 

1.1. Презентація національно-патріотичної та спортивно-масової 

роботи у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

Елеонора Єресько – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.2. Формування у здобувачів освіти соціально-психологічної 

готовності до служби у Збройних Силах України. 

Андрій Іванченков – викладач Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації». 

1.3. Обмін досвідом: «Шляхи та принципи формування готовності 

юнаків до служби в Збройних Силах України у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва». 

11.09.2019 Державний 

професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Міжрегіональний 

центр ювелірного 

мистецтва м. Києва»  

Буйновський В.В., 

Авраменко О.О., 

Проценко В.Г. 
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Олег Чалиш – викладач Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Київське вище професійне училище водного 

транспорту», 

Олег Олефір – викладач Навчально-наукового центру професійно-

технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 

1.4. Формування психологічної та фізичної готовності здобувачів 

освіти до майбутнього виконання свого громадянського і 

конституційного обов’язку відстоювати  національні інтереси та 

незалежність своєї Держави. 

Ігор Слюсаренко – підполковник, заступник Київського міського 

військового комісара.  

1.5. Методика підготовки збірних команд до міських військово-

спортивних змагань та Спартакіад. 

Володимир Проценко – голова міської методичної секції. 

1.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Елеонора Єресько – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва». 

1.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві,  

Володимир Проценко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Сучасні напрямки та підходи щодо організації якісної 

підготовки юнаків до служби у Збройних Силах України за 

контрактом». 

Мета: вивчення досвіду роботи викладачів предмета «Захист 

Вітчизни» щодо ефективних методів впливу на якісну підготовку 

юнаків до служби у Збройних Силах України.  

2.1. Проблеми щодо організації підготовки юнаків до служби у 

Збройних Силах України в сучасних умовах. 

Михайло Сварник – викладач Київського професійного ліцею 

транспорту. 

2.2. Проведення військово-патріотичних зборів, змагань, військово-

04.12.2019 Київське вище 

професійне училище 

технологій та дизайну 

одягу 

Буйновський В.В., 

Добровольська С.М., 

Проценко В.Г. 
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спортивних ігор – основа якісної підготовки юнаків до служби у 

Збройних Силах України. 

Володимир Гайдамака – викладач Вищого професійного училища № 25 

м. Києва. 

2.3. Круглий стіл: «Формування у здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва мотивації, 

спрямованої на підготовку до захисту Держави, підвищення престижу 

військової служби у Збройних Силах України». 

Представники Київського міського військового комісаріату, військової 

частини А-0139, учасники міської методичної секції. 

2.4. Основні складові загальної військово-професійної готовності 

здобувачів освіти до служби у Збройних Силах України. 

Олексій Куцих – викладач Державного навчального закладу «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою». 

2.5. Психологічні аспекти щодо готовності здобувачів освіти до 

військової служби у Збройних Силах України. 

Світлана Сергієнко ‒ практичний психолог Київського вищого 

професійного училища технологій та дизайну одягу. 

2.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Людмила Сергієнко – заступник директора з навчальної роботи 

Київського вищого професійного училища технологій та дизайну 

одягу. 

2.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві,  

Володимир Проценко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

3. Тема: «Формування суспільної свідомості та спільної історичної 

пам’яті з метою національно-патріотичного виховання 

допризовної молоді». 

Мета: активізація діяльності педагогічних працівників щодо 

удосконалення форм і методів навчання з метою формування у 

здобувачів освіти національної самосвідомості. 

19.02.2020 Вище професійне 

училище № 33 

м. Києва  

Буйновський В.В., 

Наконечний П.С., 

Проценко В.Г. 
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3.1. Роль видатних військових командирів та начальників сучасних 

Збройних Сил України (учасників бойових дій на Сході України) у 

вихованні й розвитку особистості здобувачів освіти та формування їх 

свідомості та національної гідності. 

Віталій Бабич – викладач Вищого професійного училища № 33 

м. Києва. 

3.2. Використання міжпредметних зв’язків у процесі формування 

активної громадянської позиції здобувачів освіти. 

Анатолій Ткачук – викладач Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-технічної освіти». 

3.3. Дискусія: «Організація позанавчальних заходів та змагань –

ефективний фактор формування національної та патріотичної 

свідомості допризовної молоді». 

Учасники міської методичної секції. 

3.4. Організація приписки юнаків до призовних дільниць районних 

військових комісаріатів. 

Микола Глухенький – викладач Київського вищого професійного 

училища швейного та перукарського мистецтва. 

3.5. Формування у здобувачів освіти соціально-психологічної 

готовності до служби в Збройних Силах України у сучасних умовах. 

Тамара Велинська – викладач Київського вищого професійного 

училища деревообробки. 

3.6. Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Микола Моторний – заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Вищого професійного училища № 33 м. Києва. 

3.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві,  

Володимир Проценко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

4. Тема: «Формування основ професійної компетентності засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій на уроках предмета 

«Захист Вітчизни». 

Мета: підвищення ефективності освітнього процесу та позитивної 

17.06.2020 Київський 

професійний ліцей 

транспорту  

Буйновський В.В., 

Яременко О.В., 

Проценко В.Г. 
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мотивації допризовної молоді до навчання засобами ІКТ. 

4.1. Презентація національно-патріотичної та спортивно-масової 

роботи у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач Київського професійного ліцею транспорту. 

4.2. Використання сучасних інтернет-технологій на уроках предмета 

«Захист Вітчизни» та їх результативність. 

Викладач Київського вищого професійного училища будівництва і 

дизайну. 

4.3. Організація та методика проведення навчально-польових зборів 

серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

4.4. Співпраця закладів професійної (професійно-технічної) освіти з 

громадськими організаціями та районними військовими комісаріатами 

у 2019-2020 навчальному році та їх результативність. 

Сергій Соловей – заступник голови Київської міської організації 

Товариства обороні України; представник Київського міського 

військово.го комісаріату. 

4.5. Круглий стіл: «Психологічні наслідки для здоров’я здобувачів 

освіти, які перебувають в умовах кризових викликів сучасності». 

Учасники міської методичної секції. 

4.6 Огляд навчально-матеріальної бази закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Олена Яременко – т.в.о. директора Київського професійного ліцею 

транспорту. 

4.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві,  

Володимир Проценко – голова міської методичної секції. 
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ВИКЛАДАЧІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
Назва 

семінару 
Тема Дата 

Місце 
проведення 

Відповідальні 

Міська 

методична 

секція 

 1. Тема: «Роль викладача фізичної культури щодо формування 

позитивної мотивації до занять фізичної культури ‒ запорука 

ведення здорового способу життя здобувачами освіти». 

Мета: активізація діяльності педагогічних працівників щодо 

формування у здобувачів освіти ведення здорового способу життя. 

1.1. Презентація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач фізичної культури Державного навчального закладу 

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації». 

1.2. Сучасні технології та особливості оздоровчо-профілактичних 

заходів в процесі фізичного виховання здобувачів освіти (з 

відхиленнями стану здоров’я). 

Викладач фізичної культури Державного навчального закладу «Центр 

професійної освіти технологій та дизайну м. Києва». 

1.3. Круглий стіл: «Актуальність сучасних технологій та особливості 

оздоровчо-профілактичних заходів у зв’язку зі стійкою тенденцією 

погіршення стану здоров’я здобувачів освіти та фізичною 

підготовкою». 

Представники Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки, учасники міської методичної секції. 

1.4. Особливості поурочно-тематичного планування уроків фізичної 

культури в залежності від професійної спрямованості закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач Київського професійного ліцею будівництва і комунального 

господарства. 

1.5. Методика організації та проведення міських спортивних змагань у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва. 

Викладач Вищого професійного училища № 25 м. Києва. 

1.6. Огляд спортивної бази закладу професійної (професійно-технічної) 

27.11.2019 Державний 

навчальний заклад 

«Міжрегіональне 

вище професійне 

училище 

автомобільного 

транспорту та 

будівельної 

механізації»  

Буйновський В.В., 

Лук’яненко В.В., 

Німченко Ю.В. 
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освіти. 

Тетяна Грущинська ‒ керівник фізичного виховання Державного 

навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації». 

1.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Юлія Німченко – голова міської методичної секції. 

Міська 

методична 

секція 

2. Тема: «Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури». 

Мета: вивчення проблем щодо організації оздоровчої спрямованості 

на уроках фізичної культури та визначення організаційно-методичних 

підходів для їх усунення. 

2.1. Презентація спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

у закладі професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладач Державного навчального закладу «Київське регіональне вище 

професійне училище будівництва». 

2.2. Основні завдання професійно-прикладної фізичної підготовки у 

формуванні фізичних, фізіологічних і психічних якостей здобувачів 

освіти. 

Викладач Київського вищого професійного училища будівництва і 

дизайну. 

2.3. Круглий стіл: «Проблеми визначення професійно-важливих 

фізичних якостей для здобувачів освіти різного галузевого 

спрямування та шляхи їх вирішення». 

Представники Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки, учасники міської методичної секції. 

2.4. Формування здорового способу життя – важливий напрям 

освітнього процесу. 

Викладач Київського професійного будівельного ліцею. 

2.5. Організація оздоровчої спрямованості на уроках фізичної 

культури: ефективні методи та форми їх проведення (обмін досвідом). 

Учасники міської методичної секції. 

2.6. Огляд спортивної бази закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

29.04.2020 Державний 

навчальний заклад 

«Київське регіональне 

вище професійне 

училище будівництва»  

Буйновський В.В., 

Новак А.О., 

Німченко Ю.В. 
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Григорій Безносько ‒ керівник фізичного виховання Державного 

навчального закладу «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва». 

2.7. Різне. 

Віктор Буйновський – методист Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві, 

Юлія Німченко – голова міської методичної секції. 
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ГОЛОВИ ТА УЧАСНИКИ МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЙ 
 

Назва ММС Учасники  Голова ММС 
Директори ЗП(ПТ)О директори  Бондаренко О.М. – начальник 

управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку 

інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Натеса М.Г. – директор Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві 

Заступники директорів з 

навчально-виробничої роботи  

заступники директорів з навчально-виробничої роботи Мусієнко Т.П. – заступник начальника 

управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку 

інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Павлюк І.М. – заступник директора 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві 

Заступники директорів з 

навчальної роботи 

заступники директорів з навчальної роботи Павлюк І.М. – заступник директора 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Бондарева О.М. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Кузьменко Н.М. – заступник 

директора з навчальної роботи 

Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м. Києва»  

Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи  

заступники директорів з навчально-виховної роботи  Слободницький О.С. – головний 

спеціаліст Департаменту освіти і науки 
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виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

Совінська Р.М. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві 

Старші майстри старші майстри Мусієнко Т.П. – заступник начальника 

управління закладів професійної освіти, 

прогнозування та розвитку 

інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Аврамчук В.А. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві 

Методисти  методисти  Натеса М.Г. – директор Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Павлюк І.М. – заступник директора 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Вовченко Г.М. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві 

Керівники фізичного виховання  керівники фізичного виховання Буйновський В.В. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Соколов В.С. – керівник фізичного 

виховання Київського професійного 

ліцею будівництва і комунального 

господарства  

Практичні психологи  психологи  Слободницький О.С. – головний 

спеціаліст Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації); 
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Желавська Л.В., Демченко Г.І. – 

методисти Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у 

м. Києві; 

Коваленко Л.М. – практичний 

психолог Київського вищого 

професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва 

Бібліотечні працівники бібліотекарі закладів професійної (професійно-технічної) освіти  Беляк Р.М. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Корецька А.М. – бібліотекар 

Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії 

та дизайну м. Києва» 

Викладачі основ технічної 

механіки, основ електротехніки, 

фізики, математики 

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Вовченко Г.М. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Уставщикова Л.М. – заступник 

директора з навчальної роботи Вищого 

професійного училища Національного 

авіаційного університету; 

Боднар О.А. – викладач Державного 

навчального закладу «Міжрегіональне 

вище професійне училище 

автомобільного транспорту та 

будівельної механізації» 

Викладачі суспільно-

гуманітарних дисциплін 

(громадянської освіти, історії, 

основ галузевої економіки і 

підприємництва, основ 

інноваційного підприємництва, 

основ правових знань) 

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Бондарева О.М. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Щербій Н.І. – заступник директора з 

навчальної роботи Державного 

навчального закладу «Центр 

професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну 

м. Києва» 
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Викладачі словесності 

(українська мова та література, 

зарубіжна література) 

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Бондарева О.М. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Сергієнко Л.І. – заступник директора з 

навчальної роботи Київського вищого 

професійного училища технологій та 

дизайну одягу; 

Сміян В.В. – викладач Державного 

навчального закладу «Київське 

регіональне вище професійне училище 

будівництва» 

Викладачі природничих 

дисциплін (хімія, біологія, 

географія) 

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Вовченко Г.М. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Арясова Л.М. – викладач Київського 

вищого професійного училища 

залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова  

Викладачі іноземної мови  усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Бондарева О.М. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Соловйова Т.В. – заступник директора 

з навчальної роботи Київського 

професійного енергетичного ліцею 

Педагогічні працівники 

будівельних та деревообробних 

професій 

- Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»; 

- Київське вище професійне училище будівництва і архітектури; 

- Київське вище професійне училище деревообробки; 

- Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова; 

- Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства; 

- Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київський професійний будівельний ліцей; 

- Київський професійний енергетичний ліцей; 

- Київське вище професійне училище будівництва і дизайну; 

- Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

Аврамчук В.А. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Загорська Л.П. – майстер виробничого 

навчання Київського Державного 

навчального закладу «Київське 

регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

Модлінська Л.В. – викладач 

Київського вищого професійного 

училища деревообробки 
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військовою та фізичною підготовкою»  

Педагогічні працівники 

транспортних професій 

(автомобільного, водного та 

залізничного транспорту, 

кранівників, дорожньо-

будівельних машин, тракторів і 

землерийних машин)  

- Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

- Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»; 

- Київський професійний ліцей транспорту; 

- Вище професійне училище Національного авіаційного університету; 

- Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова; 

- Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства; 

- Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київський професійний будівельний ліцей; 

- Київський професійний енергетичний ліцей; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище водного транспорту»; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій»; 

- Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; 

- Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України  

Шніп С.Й. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Железняков В.А. – майстер 

виробничого навчання Державного 

професійно-технічного навчального 

закладу «Київське вище професійне 

училище водного транспорту»   

Педагогічні працівники 

холодної обробки металів 

(токарі, фрезерувальники, 

верстатники широкого 

профілю) та слюсарних 

професій 

- Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

- Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»; 

- Київський професійний ліцей транспорту; 

- Вище професійне училище Національного авіаційного університету; 

- Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова; 

- Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київський професійний будівельний ліцей; 

- Київський професійний енергетичний ліцей; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище водного транспорту»; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

Петрова О.О. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Товстенко М.В. – викладач 

Державного навчального закладу 

«Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» 
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училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій»; 

- Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; 

- Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України 

Педагогічні працівники гарячої 

обробки металів 

(електрогазозварювальники, 

ковалі) 

- Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації»; 

- Київське вище професійне училище будівництва і архітектури; 

- Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства; 

- Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київський професійний будівельний ліцей; 

- Київський професійний енергетичний ліцей; 

- Київське вище професійне училище будівництва і дизайну   

Вальчук М.П. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Кур’язов Р.А. – майстер виробничого 

навчання Державного навчального 

закладу «Міжрегіональне вище 

професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації» 

Педагогічні працівники 

енергетичних, радіотехнічних 

професій і професій 

радіоелектроніки та зв’язку 

- Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»; 

- Київське вище професійне училище будівництва і архітектури; 

- Київський професійний ліцей транспорту; 

- Київське вище професійне училище залізничного транспорту імені 

В.С. Кудряшова; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київський професійний будівельний ліцей; 

- Київський професійний енергетичний ліцей; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій»; 

- Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»  

Шніп С.Й – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Чубрикова Т.П. – викладач Київського 

професійного ліцею будівництва і 

комунального господарства 

Педагогічні працівники 

професій легкої, поліграфічної 

промисловості й сфери послуг 

- Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»; 

- Вище професійне училище Національного авіаційного університету; 

- Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти технологій та дизайну 

м. Києва»; 

- Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київське вище професійне училище будівництва і дизайну; 

- Вище професійне училище № 33 м. Києва; 

Вальчук М.П. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Столяр І.А. – майстер виробничого 

навчання Київського вищого 

професійного училища швейного та 

перукарського мистецтва. 
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- Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва»; 

- Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; 

- Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 

Педагогічні працівники 

професій харчових технологій  

- Київський професійний ліцей транспорту; 

- Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти технологій та дизайну 

м. Києва»; 

- Київське вище професійне училище деревообробки; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище водного транспорту»; 

- Вище професійне училище № 33 м. Києва; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій»; 

- Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва  

Яланська М.М. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Буринська О.В. – майстер 

виробничого навчання Київського 

вищого професійного училища 

деревообробки  

Викладачі креслення, 

інженерної графіки та 

малювання 

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Желавська Л.В. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Клименко А.А. – викладач Державного 

навчального закладу «Міжрегіональне 

вище професійне училище 

автомобільного транспорту та 

будівельної механізації» 

Викладачі інформатики та 

інформаційних технологій 

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Петрова О.О. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Попруга В.С. – викладач Навчально-

наукового центру професійно-технічної 

освіти Національної академії 

педагогічних наук України  

Педагогічні працівники 

інформаційно-комунікативних 

мереж (адміністратор, 

обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, оператор 

з обробки інформації та 

- Державний навчальний заклад «Київський центр професійно-технічної освіти»; 

- Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»; 

- Вище професійне училище Національного авіаційного університету; 

- Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти технологій та дизайну 

м. Києва»; 

Заплатна Ю.О. – методист Навчально-

методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 

Басанько О.В. – викладач Вищого 

професійного училища Національного 

авіаційного університету 
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програмного забезпечення 

касир-контролер, секретар 

керівника) 

- Київський професійний ліцей будівництва і комунального господарства; 

- Державний навчальний заклад «Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва»; 

- Вище професійне училище № 25 м. Києва; 

- Київський професійний будівельний ліцей; 

- Київський професійний енергетичний ліцей; 

- Київське вище професійне училище будівництва і дизайну; 

- Вище професійне училище № 33 м. Києва; 

- Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Міжрегіональний центр 

ювелірного мистецтва м. Києва»; 

- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Київське вище професійне 

училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій»; 

- Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою»; 

- Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України 

Викладачі предмету «Захист 

Вітчизни»  

усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Буйновський В.В. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Проценко В.Г. – викладач Київського 

професійного будівельного ліцею 

Викладачі фізичної культури усі заклади професійної (професійно-технічної) освіти Буйновський В.В. – методист 

Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві; 

Німченко Ю.В. – викладач 

Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії 

та дизайну м. Києва» 

 


