
План методичної роботи в ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»  

на 2019-2020 н.р. 
 

№ 

з\п 

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний  

1. Робота педагогічної ради 

1.1 1. Перспективи роботи закладу в новому 

навчальному році, обговорення плану роботи 

училища на 2019-2020 н.р. 

Вересень 2019 р. Директор училища 

1.2 1. Розвиток компетентностей учнів в освітньому 

процесі з української мови та літератури. 

2. Особистісне зростання педагога як мета і 

результат педагогічного процесу. 

Листопад  2019 р. Заступник 

директора з НР 

Методист  

1.3 1. Формування в учнів громадянської 

компетентності, духовної безпеки, національної 

самоідентифікації – головне завдання освітньо-

виховного простору закладу ПТО. 

2. Про стан підготовки кваліфікованих 

робітників з професій ресторанного 

господарства. 

Грудень 2019 р. Заступник 

директора з НВихР 

 

 

Заступник 

директора з НВирР 

1.4 1. Створення позитивного іміджу училища – 

неодмінна умова функціонування сучасного 

закладу освіти. 

2. Про стан безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу. 

Січень 2020 р. Методист  

 

 

Інженер з ОП 

1.5 1. Про підготовку і хід виробничої практики. 

2. Формування в учнівської молоді досвіду 

соціальної дії. Програма «Антибулінг». 

Березень 2020 р. Старший майстер 

Заступник 

директора з НВихР 

1.6 1. Формування та вдосконалення життєво 

необхідних знань, умінь та навичок при 

вивченні захисту Вітчизни. 

Квітень 2020 р. Заступник 

директора з НР 



1.7 1. Інформаційний простір та моделювання 

дидактичних процесів на засадах інформаційно-

освітніх технологій. 

2. Про підготовку і організацію проведення 

ДПА і ЗНО. 

Травень 2020 р. Методист  

 

 

Заступник 

директора з НР 

1.8 1. Про переведення учнів на наступний курс 

навчання. 

Червень 2020 р. Заступник 

директора з НР 

2. Методична рада 

2.1 1. Засоби та основні напрямки методичної 

роботи в поточному навчальному році щодо 

реалізації єдиної методичної проблеми. 

Серпень 2019 Методист 

 

2.2 1.Розгляд, обговорення та затвердження планів 

методичних комісій. 

2.Про підготовку та участь в обласних 

методичних секціях. 

Вересень 2019 Голови МК 

 

Методист 

  

2.3 1. Про організацію курсової підготовки та 

стажування педагогічних працівників у 2020 р. 

2. Вивчення, узагальнення та популяризація 

кращого досвіду педагогів училища. 

Листопад 2019 Методист, старший 

майстер 

Методист  

 

2.4 1. Про участь училища в міжнародних проектах: 

можливості, перспективи, результати. 

2. Шляхи удосконалення профорієнтаційної 

роботи навчального закладу. 

Січень 2020 Методист  

 

Заступник 

директора з НВихР 

2.5 1. Розгляд та схвалення матеріалів для участі в 

обласній виставці «Творчі знахідки педагогів 

ЗП(ПТ)О Волині». 

2. Аналіз участі педагогічних працівників у 

засіданнях обласних методичних секцій, шкіл 

передового досвіду. 

Березень 2020 Голови МК 

 

 

Методист  

 

 

2.6 1. Аналіз виконання наказу «Про організацію 

методичної роботи в 2019-2020н.р.», планування 

методичної роботи на наступний навч. рік. 

Червень 2020 Методист, члени 

методичної ради 



3. Організація діяльності методичних комісій 

3.1 Визначення і затвердження голів методичних 

комісій. 

До 30.08.2019 Члени методичної 

ради 

3.2 Розробка планів роботи методичних комісій 

згідно з планом методичної роботи та графіком 

проведення засідань обласних методичних 

секцій. 

До 10.09.2019 Голови методичних 

комісій 

3.3 Розгляд і затвердження планів методичних 

комісій. 

До 13.09.2019 Заст. директора з 

НР, заст. директора 

з НВирР 

3.4 Проведення засідань методичних комісій. Щомісяця Голови МК 

3.5 Організація та проведення предметних, 

професійних тижнів. 

Згідно плану 

роботи МК 

Голови МК 

4. Заходи, спрямовані на забезпечення неперервної професійної підготовки педкадрів 

4.1 Участь педагогічних працівників у засіданнях 

обласних методичних секцій. 

Згідно графіка Методист, голови 

МК 

4.2 Навчально-презентаційні майстер-класи з 

професій (муляр, маляр, кухар, кондитер). 

Згідно планів 

роботи МК 

Голови МК 

4.3 Індивідуальне консультування педагогічних 

працівників з різноманітних напрямів 

методичної роботи та запровадження 

інноваційних педагогічних технологій. 

Протягом року Методист  

4.4 Круглий стіл «Упровадження медіатехнологій в 

освітній процес». 

Жовтень 2019 Методист  

4.5 Міжнародний семінар «Розробка та 

впровадження модульних освітніх програм: 

досвід, можливості, результати» 

30 жовтня 2019 Представники 

естонської школи-

партнера 

4.6 Проблемний семінар «Шляхи формування 

самоосвітньої компетентності учнів». 

Листопад 2019 Методист 

4.7 Науково-практична конференція «Формування 

соціально компетентної особистості шляхом 

Грудень 2019 Методист  



залучення учнів до пошуково-дослідницької 

діяльності». 

4.8 Семінар-практикум «Розвиток логічного 

мислення учня як основи інтелектуальної 

самореалізації особистості». 

Квітень 2020 Методист  

4.9 Мовна школа для педагогів «English for 

teachers» (згідно окремого плану). 

Впродовж року Викладачі 

англійської мови 

4.10 Школа розвитку ІКТ-компетентності 

педагогів 

1. Педагогічний брифінг «Хмарні технології в 

освітньому процесі: за і проти». 

2. Творча лабораторія «Училищний сайт як 

ресурс відкритого інформаційно-освітнього 

простору». 

 

 

Листопад 2019 

 

Грудень 2019 

 

 

 

Методист  

 

Методист   

4.11 Школа ППД викладача української мови та 

літератури Косянчук С.В.. 

1. Педагогічний брифінг «Формування життєвих 

компетентностей на уроках української мови та 

літератури». 

2. Відвідування та обговорення відкритого 

уроку української мови Косянчук С.В. 

3. Семінар-тренінг «Інноваційні методи на 

уроках словесності». 

 

 

Лютий 2020 

 

 

Березень 2020 

 

Квітень 2020 

 

 

 

Викладач 

української мови 

Косянчук С.В.. 

 

 

4.12 Школа ППД вихователя гуртожитку 

Павлович В.М. 

1. Презентація роботи вихователя з теми 

«Організація національно-патріотичного 

виховання учнів засобами проектних 

технологій». 

2. Відвідування та обговорення показового 

виховного заходу. 

 

 

 

Січень 2020 

 

 

 

Лютий 2020 

 

 

 

Вихователь 

гуртожитку 

Павлович В.М. 



4.13 Творча студія майстра в/н Чирко Р.Л. 

1. Педагогічний форум «Розробка та підтримка 

персонального сайту педагога».  

2. Семінар-практикум «Створюємо 

персональний сайт: структура, наповнення, 

підтримка». 

 

 

Травень 2020 

 

 

Майстер в/н  

Чирко Р.Л. 

5. Вивчення досвіду роботи педагогічних працівників училища 

5.1 Вивчення та узагальнення досвіду роботи 

викладача захисту Вітчизни Жданюка С.М. з 

теми «Формування в учнівської молоді життєво 

необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту 

Вітчизни з використанням інноваційних 

педагогічних технологій». 

Вересень 2019 – 

червень 2020 

Члени методичної 

ради 

5.2 Вивчення та узагальнення досвіду роботи 

майстра виробничого навчання Фіщук С.П. з 

теми «Формування професійних 

компетентностей в учнів за професіями кухар, 

кондитер». 

Вересень 2019 – 

червень 2020 

Члени методичної 

ради 

5.3 Вивчення та узагальнення досвіду роботи 

майстра виробничого навчання Васюхник З.С. з 

теми «Впровадження інноваційних виробничих 

технологій при навчанні кваліфікованих 

робітників будівельного профілю». 

Вересень 2019 – 

червень 2020 

Члени методичної 

ради 

6. Наставництво молодих педагогів 

6.1 Призначити молодим педагогам наставників із 

досвідчених педагогічних працівників: 

- викладачу історії Данилюку Ю.Ф. – 

Шумік О.С.; 

- викладачу іноземної мови Бряник Н.Ф. – 

Фірчук Н.В; 

- майстру в/н Ковчу А.С. – Величка А.В. 

Вересень 2019 Директор  



6.2 Наставникам організувати роботу з молодими 

педагогами: проводити індивідуальні 

консультації, майстер-класи, взаємовідвідування 

уроків. 

Впродовж року Педагоги-

наставники 

6.3 Забезпечити участь молодих педагогів у роботі 

Шкіл передового педагогічного досвіду та 

Школи розвитку ІКТ-компетентності педагогів. 

Згідно плану Методист  

6.4 Сприяти участі молодих педагогів в обласних 

методичних заходах, Школі молодого майстра 

виробничого навчання. 

Згідно плану 

НМЦ ПТО 

Голови методичних 

комісій 

7. Організація атестації педагогічних працівників 

7.1 Створення атестаційної комісії. До 20.09.2019 Директор училища 

7.2 Підготовка і представлення комісії списків 

педагогів, які підлягають черговій атестації. 

До 10.10.2019 Директор училища 

7.3 Подання заяв від педагогічних працівників про 

позачергову атестацію, про перенесення строку 

атестації. 

До 10.10.2019 Методист  

7.4 Затвердження атестаційною комісією списків 

педпрацівників, що атестуються, графіка роботи 

атестаційної комісії. 

20.10.2019 Методист  

7.5 Творчі звіти педагогів, що атестуються. Лютий-березень 

2020 

Голови методичних 

комісій 

7.6 Вивчення членами атестаційної комісії 

педагогічної діяльності осіб, які атестуються. 

До 15.03.2020 Члени атестаційної 

комісії 

7.7 Подання на розгляд атестаційної комісії 

характеристик діяльності педагогів у 

міжатестаційний період. 

До 01.03.2020 Директор училища 

7.8 Ознайомлення педагогів з характеристиками. До 20.03.2020 Методист  

7.9 Атестація педагогічних працівників. До 01.04.2020 Методист  

7.10 Заповнення атестаційних листів Впродовж трьох 

днів після 

атестації. 

Методист  



8. Моніторинг професійної майстерності педагогічних кадрів 

8.1 Вивчення потреб педагогів у методичних і 

психологічних консультаціях. 

Вересень - 

жовтень 2019 

Методист  

8.2 Оцінювання методичної підготовленості 

викладачів за допомогою експертної оцінки 

результатів зрізів. 

Листопад - 

грудень 2019 

Заступник 

директора з НР 

8.3 Виявлення рівня ІКТ-грамотності педагогів та їх 

здійснення інноваційної діяльності. 

Березень 2020 Методист  

8.4 Визначення динаміки професійного рівня 

педагогів, які потребують методичної допомоги. 

Травень 2020 Методист  

8.5 Аналіз участі та результативності педагогів у 

обласних конкурсах та виставках. 

Червень 2020 Методист  

9. Училищні конкурси та виставки 

9.1 Фестиваль інновацій в системі П(ПТ)О. Вересень 2019 Методист  

9.2 Конкурс «Викладач року - 2019» серед 

викладачів захисту Вітчизни. 

Жовтень 2019 Методист, голова 

МК Мельник П.А. 

9.3 Конкурс на кращий персональний сайт педагога. Грудень 2019 Методист  

9.4 Конкурс на кращу тестову програму з 

професійної підготовки. 

Січень – лютий 

2020 

Методист  

9.5 Конкурс професійної майстерності серед 

майстрів виробничого навчання з професії 

«електрогазозварник». 

Лютий 2020 Методист, голова 

МК Лукашук В.В. 

9.6 Виставка методичних та дидактичних матеріалів 

педагогів училища «Скарбниця педагогічних 

досягнень». 

Березень 2020 Методист, голови 

методичних комісій 

9.7 Конкурс навчальних проектів з професій 

ресторанного господарства. 

Березень – квітень 

2020 

Методист, голова 

МК Костючик С.Л. 

9.8 Огляд-конкурс виробничих майстерень та 

лабораторій. 

Квітень – травень 

2020 

Методист, старший 

майстер 

10. Інформаційна та видавнича діяльність 

10.1 Регулярне поповнення інформації на 

училищному сайті в розділах «Новини», «Про 

Протягом року Методист, голови 

МК 



училище», «Абітурієнту», «Методична робота», 

«Бібліотека». 

10.2 Забезпечення ефективної роботи сайту 

методиста Камінь-Каширського ВПУ: 

розміщення нормативних документів, 

методичних рекомендацій, оновлення 

інформації. 

Протягом року Методист  

10.3 Розробка та ефективна робота персональних 

сайтів педагогів училища. 

Протягом року Методист, голови 

МК 

10.4 Організація співпраці з журналами 

«Профтехосвіта», «Професійна освіта Волині»: 

підготовка та публікація методичних розробок 

та статей. 

Протягом року Методист, голови 

методичних комісій 

10.5 Виставка методичної та навчальної літератури в 

бібліотеці. 

Протягом року Бібліотекарі  

10.6 Підготовка та випуск навчально-методичних 

матеріалів: посібників, збірників завдань, 

методичних рекомендацій тощо. 

До 01.02.2020 Методист, голови 

методичних комісій 

10.7 Поповнення банку даних передового 

педагогічного досвіду педагогів училища, 

оновлення каталогу ППД. 

До 01.06.2020 Методист, голови 

методичних комісій 

 


