
Звiт про методичну робоry за 2020,2021 навчальний piK

Основною метою методичноI роботи у закладi освiти е забезпечення

умов систематичноI колективноi, груповоi та iндивiдуальноТ дiяльностi
педагогiчних працiвникiв, спрямованоТ на пiдвищення ik фахового 'Га

методичного piBHiB та на психолого-педагогiчну пiдготовку педагогiв.
Наш заклад освiти намагаеться постiйно оновлювати змiст, форми i

методи навч€шьно-виховного процесу, за яких весь педагогiчний колекТИВ

може реалiзувати своi здiбностi, нарощувати iнтелектуальний i творчий
потенцiал. I тому методична робота спрямована на розвиток та

удоскон€lлення творчоi дiяльностi педагогiв та на успiшну органiзацiЮ
навччшьно-виховного процесу.

У 2019-2020 навч€шьному роцi роботу педагогiчного колективу було
спрямовано на реалiзацiю науково-методичноi проблеми "Уdосконшпення
професiйно'i квалiфiкацi:i пеdаzоziчнuх каdрiв,пiQвuu4ення

резульmаmuвносmi mа якосmi освimньоzо процесу Luляхом впровudнсення
нов uх ocBimHix mехнолоziй".

Методична робота здiйснюсться через дiяльнiсть педагогiчноi ради,
науково-методичноi ради та через дiяльнiсть методичних комiсiй.

Засiдання педагогiчноi ради проходять згiдно плану роботи в

установленi термiни. Розглядаються Bci запланованi питання та приймаються

рiшення по кожному питанню з TepMiHoM ik виконання. Педагогiчна рада
училища визначас кардинzшьнi напрями роботи закладу, ocHoBHi проблеми
теоретичноТ, професiйно-практичноi, фiзичноi пiдготовки, виховноi,
методичноi роботи. В минулому навч€tльному роцi було проведено 9 засiдань
педагогiчних рад, 4 з яких були проведено в дистанцiйнiй формi та |2
засiдань м€ших педагогiчних рад.

На змiну традицiйним упевнено приходять HoBi форми проведення
засiдань педради: педрада з елементами тренiнгу, педрада - 

(круглий стiл>>,

методична панорама, педагогiчна диокусiя, багатоступенева педрада.
Саме цi форми перетворюють педраду на той орган, який об'еднуе

педагогiв, дозволяс вiдстоювати свою позицiю, створю€ умови для
пiдвищення педагогiчноi майстерностi, примушуе шукати ефективнi форми
роботи зi здобувачами освiти, надихае на творчу спiвпрацю на пiдставi

апробувати, творити.
У 20|9-2020 навчzLльному роцi було проведено дистанцiйно 4

педагогiчнi ради А саме: ЗI.03.2020р.педрада-консилiум на тему
<<Ефективнi шляхи впровадження дистанцiйного навчання в освiтнiй процес

ДНЗ (СВПУ))), яку пiдготували та провели Волошина В.О. та Слепнъова
К.О.; З0.04.2020 р. - педагогiчна рада з елементами тренiнгу <Застосування
педагогами училища на практицi пiд час дистанцiйного навчання HoBiTHix
технологiй>; яку пiдготували та провели педагоги кафедри комп'ютерних
технологiй Слспньова К.О., Суптелiна М.В., Луньова О.Л., Слепцова М.Д.;



25.о5.2020 р. - педагогiчна рада <Профорiснтацiйна робота в умовах
пандемii); зб.оо.zо2Ор.- педагогiчна рада <Пiдсумки навч€tJIьного року 20t9-

2О20 та перспективи на 2020-202 1 н.р>

.проведення нестандартних педагогiчних рад викликаJIо неабиякий

iHTepec в членiв нашого педагогiчного колективу. Тож необхiдно рухатися в

ногу з часом, i продовжувати проводити педагогiчнi ради в iнновацiйнiй

формi, хоча це досить важко з точки зору часу, вiрнiше його вiдсутностi.

Згiдно планiв роботи щотижня проводяться iнструктивно-методичнi
наради, на яких вивчаються та обговорюються нормативнi документи,

доводяться KoHKpeTHi пропозицii та методичнi консультацiI щодо

удосконzLлення навчаJIьно-виховного процесу. Розглядаються також питання

""роб""rого 
навчання, виробничоi практики, виховноi та гуртковоi робота,

проведення KoHKypciB професiйноТ майстерностi та олiмпiад.

вагома частка методичноi роботи припадае на дiяльнiсть методичних

комiсiй. В цьому навч€шьному роцi в училищi працюе ciM методичних

комiсiй, якi працюють за напрямками:

--l Мето.щична комiсiя викладачiв та майстрiв в/н автомобiльного напряму

<<дктивiзацiя пiзнавальноi дiяльностi здобувачiв освiти на ocHoBi

впровадження елементiв сучасних педагогiчних технологiй в освiтнiй

процес);

освiтнього процесу";
методична комiсiя викпадачiв та майстрiв в/н комп'юТерногО та

економiчного напряму <<Форми i методи пiдвищення рiвня знанъ та

професiйноi майстерностi здобувачiв освiти>;

-r Мето,щична комiсiя викпадачiв та майстрiв в/н природничо-математичних

дисциплiн <Використання iнновацiйних технологiй в освiтнъому процесi з

метою пiдвищення компетентностi здобувачiв освiти на уроках природничо-

математичних дисциплiн)

методична комiсiя викладачiв та майстрiв в/н суспiльно-гуманiТарниХ

дисциплiн <<розвиток розумових здiбностей здобувачiв освiти, формування.в
них високоi навчальноi культури шляхом використання iнформацiйно-

комунiкацiйних технологiй> ;

методична комiсiя викладачiв фiзичноi культури та предМету <<ЗахисТ

украiни> <сучаснi форми i методи органiзацii навчzшъного процесу на

уроках фiзичноi культури та предмету <Захист Вiтчизни>>.



громадянськоi позицii,
вiдповiдалъного ставлення

нацlон€Lльно1

до життя).
самосвiдомостi, активного

-l Мето.щична комlсiя класних керiвникiв кФормування в здобувачiв освiти

Роботу Bcix методичних комiсiй сплановано згiдно з рiчним планом
роботи училища, з урахуванням вимог нормативних документiв i
пiдпорядковано головнiй методичнiй проблемi училища.

.щiяльнiстъ методичних комiсiй зосереджена на розробцi i схваленнi
робочоТ навчЕшьно-плануючоi документацii, BHeceHHi *op.*r"u в робочi
навч€LIIьНi програми, виявленнi прогалин знань, BHeceHHi коректив i
вiдомостей про HoBi досягнення технiки, технологiт, забезпеченнi
взасмозв'язку загальнопрофесiйноi та професiйноi пiдготовки учнiв,
оновленнi та поповненнi комплексно-методичного забезпечення предметiв i
професiй, використаннi iнновацiйних педагогiчних та вЙробничих
технологiй.

у рамках роботи методичних комiсiй з професiй розглядаються i
схв€tпюються перелiки пробних квалiфiкацiйних робiт, тематика дипломних
(творчих) робiт, детальнi програми практики, а також членами методичних
комiсiй проводятъся вiдкритi уроки. На засiданнях методичноi KoMiciI
класних керiвникiв розглядаються питання: пiдвищення методичноi
майстерностi класних керiвникiв, соцiальний захист учнiв, розвиток Тх
творчих здiбностей, попередження правопорушень, превентивне виховання.

Протягом 201'9-2020 навчаJIьного року активно працювали Bci
методичнi KoMiciT. особливо вiдповiдалъна робота "".rurru 

на долЮ
методичноi koMicii автомобiльного та комп'ютерного напрямiв. iм довелося
витримати обласний та професiйноi майстерностi серед учнiв зп(пт)о.
БралИ активнУ участь у пiдготовцi та проведеннi обласного конкурсу Bci
викладачi та майстри виробничого навчання автомобiльного напряму.

значна увага у закладi освiти придiляеться розвитку та удосконаленню
педагогiчноi i професiйноi майстерностi педагогiчних працiвникiв. Молодi
педагоги вiдвiдуютъ уроки у наставникiв. Перед ними виступають досвiдченi
педагогИ, дiляться cBoiM досвiдом роботи, даютъ поради та рекомендацii.

дуже важливою сторiнкою методичнот роботи е участь в обласних
МеТОДИЧНИХ СеКЦiЯХ. HMI] ПТО в Луганськiй областi вiдмiтив майже 100%
участЬ у роботi обласниХ секцiяХ наших педпрацiвникiв, якi робили доповiдi,
брали участь В круглих столах, допомаг€Lли проводити рiзномЪнiтнi заходи.

дуже вiдповiдальна мiсiя лягла на методичну koMicie комп'ютерного
напряму: провести обласну методичну секцiю щодо навчання педагогiв MicTa
HoBiTHiM ocBiTHiM технологiям в умовах дистанцiйного навчання.

Bci навчальнi заняття з педагогами Зп(пт)о MicTa пройшли на Дуже
високому piBHi, цьому сприяла плiдна робота як педагогiв так i дирекцii
училища. Для учасникiв секцii були проведенi вiдкритi онлайн урокивiдкритi онлайн уроки

ЛуньовоЮ о.л., Суптелiною М.В., Слепцовою М.д. Уроки
вразили учасникiв навчання методичною виваженiстю,



творчою складовою, використанням HoBiTHix технологiй. KpiM вiдкритих
ypoKiB, нашi колеги презентув€uIи своi доробки.

Ще однiею з важливих cTopiHoк методичноi роботи - е проведення
вiдкритих ypoKiB. Загальноприйнятий методичний захiд, на якому
вiдбуваеться пок€lз кращого досвiду, пропаганда нових педагогiчних надбанъ
i актуальних питань методики (наприклад, розвиток пiзнавальноi
самостiйностi учнiв, комплексне використання засобiв навчання тощо). Без
вiдкритого уроку (виховного заходу) неможливо здiйснити поширення i
впровадження передового педагогiчного досвiду.

Вiдкритий урок - вiзитна картка педагога. Скiльки б ми не сперечалися
про ((показний>> характер таких ypoKiB, про винятковiсть форшl i методiв та
обсяг пiдготовки та затраченого часу, саме вiдкритi уроки покажуть вас як
професiонаJIа.
За навчальний piK було проведено кожним викладачеи закладу освiти 10

вiдкритих ypoKiB.
Bci уроки проведенi на достатньому та високому методичному piBHi, з

використанням мультимедiйних засобiв навчання та сучасних виробничих
технологiй. Проведення вiдкритих ypoKiB дозволило пройти атестацiю без
перешкод. Хоча з точки зору виховноi роботи е у нас боржники, якi обiцяли
провести вiдкритi виховнi заходи в цьому 2019-2020 навчальному роцi.

Щекiлька слiв хочу сказати про пропаганду нашого передового
педагогiчного досвiду. t{e вiдбувасться рiзними шляхами, головними з яких е

участь в рiзних олiмпiадах, семiнФох, а також друкування в перiодичних
виданнях. В цьому роцi даний вид роботи мало зрушив з мiсця. Викладачi
неохоче друкують своi творчi доробки в перiодичних виданнях.

Протягом навчаJIьного року викладачi та майстри BlH брали участь у
науково-практичних конференцiях, вебiнарах, ceMiHapax та iнших ocBiTHix
заходах.

У березнi-квiтнi 2020 року проходив Конкурс на кращий веб-сайт
закладу освiти, що проводиться НМЦ ПТО у Луганськiй областi, на якому
наш заклад освiти був кращим.

У кiнцi навч€шьного року був проведений конкурс на кращий кабiнет з
предмету кЕлектротехнiка>, на якому наш заклад освiти посiв 2 мiсце. Слiд
вiдзначити плiдну творчу роботу педагогiв: Меркулову О.Г., Айвенко Т.Г.,
Мухамедшину I.A. I-{ей конкурс показав, наскiльки рiзноплановi та цiкавi
люди складають наш колектив. Bci пiдiйшли до конкурсу вiдповiдально,

результат перевершив очiкування. Працювали i досвiдченi педагоги i молодi,
якi HaBiTb працюють перший або другий piK.

,.Щякусмо всьому педагогiчному колективу за наполегливу та творчу
працю, яка обов'язково приведе до вершини педагогiчноi та фаховоi
майстерностi.

Але ж е у нас i недолiки в роботi. I_{e i поширення передового
педагогiчного досвiду в межах
взаемовiдвiдування ypoKiB, i

училища та в друкованих виданнях, i
caMoocBiTa педагогiв.
вiд ставлення самого

Ефективнiсть
професiйного зростання заJIежить педагога до



вдосконсLлення cвoei майстерностi, що спонукае до самоосвiти. Оскiльки
стаття 55 Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>> говорить, що педагогiчнi та науково-
педагогiчнi працiвники мають право на <<вiльний вибiр форr, методiв, засобiв
навчання, виявлення педагогiчноi iнiцiативи), то caMoocBiTa е необхiдною.
Але не Bci педагогiчнi працiвники займаються самоосвiтою. HaBiTb не Bci
володiють комп'ютером, €Lле ви ж знаете, що це вимоги часу, i тут нема
поняття (хочу-не хочу).

Ще одна прог€lлина в нашiй методичнiй роботi - органiзацiя та проведення
предметних тижнiв в умовах дистанцiйного навчання. Тому в цьому роцi при
плануваннi методичноi роботи враховано проведення предметних тижнiв.
Участь у пiдготовцi та проведеннi предметних тижнiв мають брати участь Bci
педагоги закладу освiти.

У цiлому, методичну роботу за 20|9-2020 навчальний piK необхiдно
визнати задовiльною. У наступному роцi нас не чекають легкi шляхи. Тож до
роботи шановнi колеги. Натхнення та творчих здобуткiв!


