


Методична робота у ДНЗ «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою»   ведеться відповідно 

до наказу № 582 від 12.12.2000  «Про удосконалення методичної роботи в 

системі професійно-технічної освіти» і в 2020-2021 н.р. спрямовуватиметься на 

реалізацію загальної методичної проблеми  

 

«Модернізація змісту, підвищення якості та культури професійної освіти 

як актуальні чинники формування сучасного освітнього середовища» 

 

 

Методична робота проводитиметься 

у колективній та індивідуальній формах 

 

Колективна форма Індивідуальна форма 

Робота Педагогічної ради, 

методичної ради  коледжу 

Інформування та консультування 

педагогічних працівників коледжу 

протягом року 

Робота методичних комісій Заходи в межах атестації 

Інструктивно-методичні наради 

педагогічних працівників 

Розробка програмних засобів навчального 

призначення, електронних навчальних 

засобів, тощо 

Школа педагогічної майстерності 
Стажування, курси підвищення 

кваліфікації, самоосвіта 

Теоретичні та практичні семінари, 

вебінари,тренінги, майстер-класи тощо 

Робота над поновленням/створенням КМЗ 

з предметів, професій 

Експериментальна, проєктна діяльність Наставництво 

Круглі столи, конференції  з проблемних 

та актуальних  питань педагогіки і  

методики викладання тощо 

Інноваційна діяльність,  

розвиток обдарованої молоді 

 

 



Для проведення колективної методичної роботи в коледжі створені 

методичні комісії міжпредметного та міжпрофесійного спрямування: 

 

 Назва методичної комісії Методична проблема 

1.  Методична комісія «Професій сфери 

зв’язку» 
Підвищення якості та культури освітнього процесу 

шляхом застосування дидактичних інструментів та 

технічних ресурсів для реалізації елементів 

дистанційного (змішаного) навчання 

2.  Методична комісія «Діловодства, 

готельного господарства  та 

туризму» 

Оновлення змісту професійної освіти шляхом 

створення державних стандартів нового покоління 

3.  Методична комісія «Інформаційних 

технологій» 
Формування творчої особистості учня через 

використання інформаційно-комунікативних 

технологій в освітньому процесі 

4.  Методична комісія «Механічної 

обробки матеріалів» 
Проєктне навчання – шлях до покращення 

інтелектуального, креативного мислення здобувачів 

освіти та зростання їхньої професійної майстерності  

5.  Методична комісія «Енергетичних 

електротехнічних та радіотехнічних 

професій» 

Вдосконалення професійних компетентностей 

здобувачів освіти шляхом розвитку творчих 

здібностей 

6.  Методична комісія з професійної 

підготовки слюсарів з ремонту 

автомобілів, водіїв категорій «В,С» 

Забезпечення якості навчально-виробничого та 

виховного процесу відповідно до реформування 

освітньої галузі 

7.  Методична комісія викладачів 

природничо-математичних  

дисциплін 

Формування    пізнавальної   компетентності  учнів  

на  уроках предметів  природничо-математичного 

циклу 

8.  Методична комісія викладачів 

суспільно-гуманітарних  дисциплін 
Підвищення якості освіти на уроках 

загальноосвітньої підготовки 

9.  Методична комісія викладачів 

іноземної мови 
Використання електронних засобів навчання під час 

викладання іноземної мови задля підвищення якості 

освіти. 

10.  Методична комісія військової та 

фізичної підготовки   
Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на 

уроках фізичного виховання та Захисту України 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. Організаційна робота 

1.1 Організувати роботу 

педагогічної ради, як вищого 

колегіального органу, 

створення та затвердження 

плану роботи   педагогічної 

ради  

До 30.08.2020 

Директор, 

заступники 

директора, 

методисти 

 

1.2 Підготувати  наказ про 

персональний склад  

методичних комісій та 

призначення їхніх голів  

До 30.08.2020 

Директор, 

заступники 

директора, 

методисти 

 

1.3 Визначити загальну 

методичну проблему за 

результатами педагогічної 

діагностики та напрямками 

роботи з її впровадження. 

Затвердження на засіданні 

педради 

 

До 30.08.2020 

 

За графіком 

педрад 

Заступники 

директора, 

методисти, 

голови МК 

 

1.4 Участь у роботі серпневої 

конференції 

Серпень 2020 

Директор, 

заступники 

директора, 

методисти, 

голови МК 

 

1.5 Провести діагностичне 

анкетування педпрацівників 

щодо їх компетенцій  з 

організації навчання за 

дистанційними технологіями 

До 11.09.2020 Методисти  

1.6 Підготувати проєкт наказу за 

результатами діагностичного 

анкетування 

До 14.09.2020 

Заступники 

директора, 

методисти 
 

1.7 Провести методично-

консультативну роботу для 

корегування прогалин, 

виявлених у результаті 

анкетування 

Вересень-

листопад 2020 

Методисти, 

голови МК 
 

1.8 Розробити та затвердити: 

плани: 

 методичної роботи 

коледжу; 

 роботи методичного 

кабінету; 

 роботи методичних 

комісій; 

 роботи Школи педагогічної  

    майстерності; 

графіки: 

 підвищення кваліфікації  

        педагогічних працівників; 

До 15.09.2020 

Заступники 

директора з НВР, 

заступник 

директора з НР, 

методисти, 

голови МК 

 

 



 проведення предметних 

тижнів; 

 проведення олімпіад із 

загальноосвітніх предметів 

та конкурсів фахової 

майстерності; 

 проведення відкритих 

уроків; 

 взаємовідвідування занять 

1.9 Проаналізувати стан 

навчально-програмної 

документації із предметів 

загальноосвітньої та 

професійної підготовок:  

 наявність поурочних 

планів і програм; 

 їх зміст (з урахуванням 

синхронного та 

асинхронного форматів 

навчання); 

 розгляд та затвердження 

До 14.09.2020 

Заступники 

директора, 

методисти, 

голови МК 

 

1.10 Провести підготовчу роботу 

до атестації педагогічних 

працівників: 

 опрацювати законодавчу, 

правову та нормативну 

документацію з питань 

атестації педагогічних 

працівників; 

 оформити інформаційний 

стенд з питань атестації 

педагогічних 

працівників;  

 підготувати та видати 

наказ про створення 

атестаційної комісії; 

 скласти та затвердити 

список педпрацівників, 

які атестуються у 2020-

2021 н.р.; 

 провести організаційне 

засідання атестаційної 

комісії 

До 10.10.2020 

 

Атестаційна 

комісія 
 

1.11 Організувати перший етап 

атестації педпрацівників: 

 розглянути на 

засіданні атестаційної 

комісії заяви та 

подання на 

позачергову атестацію; 

 провести попередній 

Жовтень 2020 
Атестаційна 

комісія 
 



аналіз педагогічної 

діяльності 

педпрацівників, які 

атестуються; 

 скласти та затвердити 

графік проведення 

атестації 

1.12 Надати методичну допомогу 

викладачам та майстрам в/н з 

питань організації та 

проведення відкритих уроків, 

вибору тематики та 

написання методичних 

розробок, посібників, 

підручників тощо 

Протягом 

атестаційного 

періоду 

(за потребою) 

 

Методисти 

 
 

1.13 Провести консультації для: 

- викладачів,  що 

атестуються 

- голів циклових комісій 

- нових викладачів та 

майстрів в/н 

Протягом року 

Заступник 

директора з НР, 

методисти 
 

1.14 Надати методичну допомогу 

головам методичних комісій 

в організації та плануванні 

роботи відповідно до 

Положення про методичну 

роботу в ПТНЗ 

До 30.09.2020 

Заступник 

директора з НР, 

методисти 
 

1.15 
Надати методичну допомогу 

викладачам і майстрам в/н у 

складанні індивідуальних 

планів роботи 

До 30.09.2021 

(за потребою) 

Заступник 

директора з НР, 

старші майстри, 

методисти, 

голови МК 

 

1.16 Забезпечити методичний 

супровід викладачам і 

майстрам в/н у застосуванні 

технологій дистанційного 

навчання в освітньому процесі 

Постійно 

Заступник 

директора з НР, 

методисти, 

голови МК 

 

1.17 
Взяти участь у роботі 

міських методичних секцій 

закладів професійної 

(професійно-технічної) 

освіти 

Згідно з планом 

роботи ММС 

Директор, 

заступники 

директора, 

старші майстри, 

методисти, 

педпрацівники 

 

1.18 Провести методичні наради 

за участю голів методичних 

комісій  за темами: 

 Основні напрями 

методичної роботи у 

навчальному році; 

 Принципи вибору моделей 

дистанційного та 

змішаного форматів 

Вересень – 

жовтень 2021 

Директор, 

заступники 

директора, 

старші майстри, 

методисти 

 



навчання у закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

 Оновлення   нормативно-

правової бази   з питань 

освітнього процесу з 

урахуванням технологій 

дистанційного навчання  

1.19 Забезпечити методичний 

супровід впровадження в 

підготовку кваліфікованих 

робітників за професіями 

«Оператор 

телекомунікаційних послуг» 

та «Верстатник широкого 

профілю» елементів дуальної 

форми навчання 

Протягом року Методисти  

1.20 Узгодити терміни проведення 

відкритих уроків, предметних 

тижнів, тижнів презентацій 

професій 

Вересень 2020 
Методисти, 

голови МК 
 

1.21 Підготувати інформацію про 

стан забезпечення 

підручниками та навчальною 

літературою. Провести 

інструктивно–методичну 

нараду з педпрацівниками 

«Стан забезпеченості 

підручниками та 

навчальними посібниками» 

До 10.10.2020 
Баранська Н.М., 

бібліотекарі 
 

1.22 Організувати роботу Школи 

педагогічної майстерності 

(підготувати наказ про 

організацію занять, 

затвердити список слухачів, 

графік роботи, тематику 

занять) 

До 01.10.2020 
Методисти, 

голови МК 
 

1.23 Розробити графіки: 

- проведення предметних 

тижнів 

- проведення олімпіад 

- проведення відкритих 

уроків 

- взаємовідвідування занять 

викладачів, майстрів в/н  

До  20.09.2020 

Заступник 

директора з НР, 

методисти 
 

2. Підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення і поширення передового 

досвіду 

2.1 Проаналізувати стан та 

організувати роботу з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 

2020-2021 навчальному році 

Протягом року 

 

Циганкова С.В., 

Поступаленко В.А., 

Чистякова Н.Г., 

Голод О.М., 

 



Флячинська В.І., 

старші майстри 

2.2 Проводити консультації для 

педагогічних працівників з 

актуальних проблем 

навчання та виховання 

здобувачів освіти 

Протягом року 

Заступники 

директора, 

методисти 

 

2.3 
Надати індивідуальну 

методичну допомогу 

педпрацівникам, які 

атестуються 

Жовтень – 

грудень 2020 

Заступники 

директора з НВР, 

заступники 

директора з НР, 

методисти 

 

2.4 
Відвідати навчальні та виховні 

заходи в ході вивчення 

системи та досвіду роботи 

педпрацівників, які 

атестуються 

Листопад 2020-

лютий 2021 

Директор  

заступники 

директора, 

методисти, старші 

майстри, 

голови МК 

 

2.5 Надати методичну допомогу 

у визначенні тематики 

методичних розробок та 

організації відкритих уроків 

Жовтень 2020 

(за потреби) 

методисти, 

голови МК 

 

2.6 Організувати підвищення 

кваліфікації викладачів на 

курсах та стажування 

майстрів в/н в умовах 

виробництва, з метою 

удосконалення їх 

професійної підготовки 

Згідно з 

окремими 

графіками 

Заступник 

директора з НР, 

старші майстри, 

Флячинська В.І. 

 

 

2.7 Провести аналіз педагогічної 

діяльності педпрацівників, які 

атестуються та підготувати 

матеріали для засідання 

атестаційної комісії 

Січень – 

лютий 2021 

Атестаційна 

комісія 

 

2.8 Організувати та провести 

методичну виставку за 

результатами річної атестації 

педпрацівників 

Лютий-

березень 2021 

Методисти, 

бібліотекарі, 

голови МК 

 

2.9 Провести анкетування 

педагогічних працівників з 

метою визначення напрямів 

подальшого методичного 

супроводу їх педагогічної 

діяльності, самоосвіти та 

підвищення кваліфікації 

Квітень 2021 

Заступник 

директора з НР, 

методисти, 

голови МК 

 

2.10 Оформити індивідуальні 

папки педагогічних 

працівників з матеріалами 

перспективного педагогічного 

досвіду 

Протягом року 
Методисти, 

голови МК 

 

2.11 Стажування майстрів в/н Протягом року Методисти  



2.12 Робота школи педагогічного 

становлення 
За планом  

 

2.13 Узагальнити та 

розповсюдження 

педагогічного досвіду роботи 

викладачів, майстрів в/н 

Протягом року 

Заступник 

директора з НР, 

методисти, 

глови МК 

 

2.14 Систематично проводити 

інструктивно-методичні 

наради з педпрацівниками з 

вивчення інструктивно-

методичних матеріалів, 

новинок методичної та 

педагогічної літератури, 

передового педагогічного та 

виробничого досвіду 

Протягом року 

Заст. директора 

з НВР, 

Заст. директора 

з НР, 

методисти, 

ст. майстри 

 

3. Удосконалення змісту освіти 

3.1 Контроль за складанням та 

оформленням МКД  
Протягом року 

Методисти, 

голови МК 
 

3.2 Аналіз наявності програм 

навчальних дисциплін  
До 30.09.2020 

Методисти, 

голови МК 
 

3.3 Проведення спільних 

засідань циклових комісій  
Протягом року 

Методисти, 

голови МК 
 

3.4 Розробка методичних 

вказівок і рекомендацій  
Протягом року 

Методисти, 

голови МК 
 

3.5 Надання методичної 

допомоги викладачам у 

написані методичних 

повідомлень, розробок 

Протягом року 
Методисти, 

голови МК 

 

3.6 Надання допомоги у 

створенні та удосконаленні 

навчально-методичних 

комплексів дисциплін 

Протягом року 
Методисти, 

голови МК 

 

3.7 Надавати методичну 

допомогу викладачам у 

проведенні відкритих 

навчальних занять і виховних 

заходів  

Протягом року 
Методисти, 

голови МК 

 

3.8 Інформація про новинки 

педагогічної і спеціальної 

літератури  

Протягом року 
Методисти, 

голови МК 

 

3.9 
Проводити роботу щодо 

систематизації та 

удосконалення  комплексно-

методичного забезпечення 

предметів і професій 

Протягом року 

Заступник 

директора з НР, 

методисти, 

голови МК, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

3.10 Проаналізувати роботу 

викладачів з підготовки 

здобувачів освіти до міських 

предметних олімпіад 

До  

21.12.2020 
Баранська Н.М. 

 

3.11 Провести науково-практичну 

конференцію «Підсумки 
Січень 2021 

Баранська Н.М. 

Чистякова Н.Г. 
 



методичної роботи колективу 

за I семестр» на основі 

аналізу підсумків роботи 

методичних комісій 

3.12 Перевірити робочі навчальні 

плани та програми, 

організувати роботу з їх 

корегування 

Травень 2021 

Чистякова Н.Г., 

Баранська Н.М., 

Голови МК 

 

3.13 Провести інструктивно-

методичну нараду з головами 

методичних комісій 

«Підсумки методичної 

роботи за рік, пріоритетні  

напрямки діяльності на 2021- 

2022 н.р.» 

Травень 2021 

Директор, 

заступники 

директора, 

методисти, 

голови МК 

 

3.14 Провести засідання 

методичних комісій  за 

участю представників 

адміністрації з визначення 

напрямів роботи на 

наступний навчальний рік 

Травень 2021 

Директор, 

заступники 

директора, 

методисти, 

старші майстри, 

голови МК 

 

3.15 Проводити роботу щодо 

апробації проектів ДСПТО з 

професій широких 

кваліфікацій   

Згідно з 

окремими 

планами-

графіками 

Петрович В.С., 

члени робочих груп 

 

3.16 

Вивчати і впроваджувати 

позитивний педагогічний 

досвід 

Протягом року 

Заступники 

директора, 

методисти, 

голови МК, 

викладачі 

 

3.17 Продовжити роботу з 

ліцензування підготовки 

фахових молодших 

бакалаврів за спеціальністю 

«Туризм» 

Протягом року 

Петрович В.С., 

Волошкова Л.М., 

члени робочої 

групи 

 

3.18 Проводити тижні - 

презентації професій та 

предметні тижні 
Згідно з 

графіком 

Заступники 

директора з НВР, 

заступники 

директора з НР, 

голови МК, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

3.19 Проведення аналізу та 

виявлення проблем з питань 

методики, педагогіки, 

психології 

На засіданнях 

методичних 

комісій 

Методисти, 

голови МК 

 

4. Удосконалення методики навчання 

4.1 Аналіз стану КМЗ  предметів 

та визначення напрямків 

щодо його удосконалення  

Протягом року 
Методисти, голови 

МК 

 

4.2 Проблема над якою працює 

коледж: «Модернізація 
Протягом року 

Методисти, 

голови МК 
 



змісту, підвищення якості та 

культури професійної 

освіти», методи та шляхи 

реалізації 

5. Вивчення рівня викладання і якості знань здобувачів освіти 

5.1 Надання допомоги у 

проведенні атестації 

викладачів 

Жовтень-

квітень 

Методисти, 

голови МК 

 

5.2 Відвідування та аналіз 

навчальних занять викладачів 
Протягом року 

Методисти, 

голови МК 
 

5.3 
Провести анкетування 

педагогічних працівників з 

метою визначення напрямів 

подальшої методичної роботи  

Квітень 2021 

Заступники 

директора, 

методисти, 

старші майстри, 

голови МК 

 

6. Робота з молодими викладачами 

6.1 Робота школи молодого 

викладача  
За планом 

Методисти, голови 

МК 
 

6.2 Індивідуальне надання 

допомоги у плануванні і 

проведенні навчальних 

занять  

Протягом року 
Методисти, голови 

МК 

 

6.3 Перевірка виконання 

робочих навчальних програм, 

індивідуальних планів, 

ведення навчально-

методичної документації 

Протягом року 
Методисти, голови 

МК 

 

6.4 Відвідування навчальних 

занять молодих викладачів із 

метою аналізу та надання 

методичної допомоги 

Протягом року 
Методисти, голови 

МК 

 

7. Пропагування інноваційної літератури з педагогіки, психології, методики 

7.1 Огляд фахових періодичних 

навчальних видань та 

навчально-методичної 

літератури на засіданнях 

циклових комісій  

Протягом року 
Методисти, голови 

МК 

 

  

 

 
 


