
Аналітично-статистична інформація про підсумки роботи
у Вищому професійному училищі №24 м. Заставна

упродовж 2019/2020 н.р.

І.Загальні відомості про методиста.
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові методиста:  Пшегодська Лілія Михайлівна
1.2. Кваліфікаційна категорія: методист вищої категорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист.
1.3. Освіта за дипломом: ЧДУ, 1995р., філолог,  викладач української мови та літератури
1.4. Стаж роботи (вказати загальний педагогічний і на даній посаді) – 26 років, 18 років
1.5. Телефон (робочий/мобільний (за бажанням)): 2-11-45; 0958939260;

 ІІ. Оснащення методичного кабінету.
2.1. Матеріали методичного кабінету: - Методичний кабінет училища знаходиться на другому

поверсі адміністративного  корпусу в просторому світлому приміщенні площею 72м2.
З метою повного охоплення і висвітлення всіх напрямків методичної роботи розміщення

матеріалів в кабінеті систематизоване за такими розділами:
1. Організаційна і навчальна робота.
2. Нормативна документація.
3. Література на допомогу в самоосвіті.
4. На допомогу майстру виробничого навчання.
5. Методична робота.
6. Атестація педпрацівників.
7. Теоретичне навчання.
8. Виховна робота та профорієнтація.
9. Інформаційний бюлетень.
10. Проблеми, пошук, майстерність (аукціон педагогічних ідей).
11. Планування методичної роботи.
12. 3 досвіду роботи.
Матеріали кожного розділу розміщені в семи тематичних шафах, на стендах та пристендових

матеріалах. У центральній шафі розміщена збірка  матеріалів відеотеки училища "Золоті розсипи", яка
містить кращі проведені методичні заходи: відкриті уроки, виховні заходи, урочисті події з життя
навчального закладу. Відеотека налічує на сьогодні більше п'ятидесяти  відеофільмів.

Експозиція кожного розділу носить динамічний характер. В залежності від вирішення завдань
на тому чи іншому етапі роботи вони можуть змінюватися і доповнюватися, але їх призначення
залишається незмінним. Окрім цього по завершенню кожного навчального семестру оформляється
виставка методичних розробок педагогічних працівників, випускається бюлетень "Ярмарок
педагогічних ідей".

Така організація роботи дозволяє методичному кабінету училища своєчасно інформувати
педагогічних працівників про останні освітянські новинки, методичні та педагогічці надходження, а
також надавати дієву допомогу викладачам, майстрам виробничого навчання, вихователям у
підготовці до уроків, виховних заходів.

Зміст кожного розділу зокрема складають такі матеріали:
Розділ 1.

Нормативна документація
Включає в себе:
а) директивні матеріали: Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-

технічну освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Положення про золоту та срібну
медаль, Державні стандарти з усіх професій, з яких ведеться підготовка в навчальному закладі, накази
і рекомендації щодо нормування навчально-виробничих робіт та ведення навчальної документації на
уроках виробничого навчання, накази і рекомендації управління освіти у науки, навчально-



методичного центру професійно-технічної освіти з окремих питань методичної роботи, ліцензія
Міністерства освіти і науки України на право надання освітньої діяльності.

б) училищна навчально-плануюча документація: навчальні плани для всіх професій,
колективний договір, статут училища, річний план роботи училища, положення про методичну раду
училища, план роботи методичного кабінету, положення про методичну роботу училища, положення
про виплату стипендії учням училища, матеріали проведення педагогічних рад та аналіз виконання
рішень, пакет документації з охорони праці, перспективний план розвитку училища на 5 років.

Розділ 2
Література на допомогу в самоосвіті

Цей розділ починається словами Сенеки. "Навчаючи інших, ми вчимося самі". Він містить
підшивки освітянської періодики, зокрема "Освіта Буковини", "Все для вчителя", "Позакласний час",
фахових журналів, інформаційних збірників Міністерства освіти і науки України, методичні
посібники з професійної підготовки та загальноосвітніх дисциплін, словники, довідкову літературу, а
також літературу з педагогіки, психології. Книжковий фонд методичного кабінету складає 280
примірників, які систематизовано у картотеку і запропоновано на допомогу педпрацівникам у
самоосвіті.

Розділ З
На допомогу майстру виробничого навчання

Епіграфом цього розділу стала латинська формула, яка проголошує: "Професіоналізм - це
ефективність, надійність, відповідальність".

Методичне забезпечення професійної підготовки включає наявність програм виробничого
навчання, кваліфікаційні характеристики професій, нормативні матеріали з виробничого навчання,
зразки навчально-плануючої документації майстра, рекомендації щодо розробки ефективного уроку,
знайомить з типами уроків виробничого навчання, висвітлює роботу школи молодого майстра
виробничого навчання, пропонує зразки дипломних, творчих робіт випускників. Окремо виділені
матеріали з проведення лабораторно-практичних робіт, тематичних атестацій, поетапної атестації,
варіанти тестових завдань, пакети комплексних контрольних завдань з професій, переліки навчально-
виробничих робіт, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів та професій.

Яскраво запропоновані здобутки майстрів виробничого навчання, серед яких кращі
методичні розробки та пакети методичного забезпечення уроків виробничого навчання.

У розділі представлено матеріали стажування майстрів виробничого навчання, самоосвіти та
підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Тут же подано фотознімки робочих місць учнів в навчальних майстернях, кращі зразки
учнівських робіт, які пізніше експонуються у музей технічної творчості учнів училища, вміщено
інформацію про ринок праці.

Психологічна служба у даному розділі висвітлює психолого-педагогічну діагностику
професійної свідомості учнів, пропонуючи примірний план опитування учнів для виявлення їх
професійної зорієнтованості, тести, анкети для визначення учнівських інтересів, виявлення
професійних переваг.

Методичне забезпечення професійної підготовки учнів
Професійна підготовка робітників, здатних до швидкого освоєння професії на виробництві,

оперативного реагування на запити замовників і зміни у технологіях, потребує нових підходів до
організації навчання, зміни процесу професійної підготовки, застосування сучасних і ефективних
технологій навчання. Над вирішенням цього завдання посилено працює педагогічний колектив
Вищого професійного училища №24.

Обладнання і оснащеність навчальних кабінетів і майстерень, лабораторій в училищі в
основному забезпечує виконання навчальних планів і програм професійної підготовки.

Рівень кваліфікації педагогічних кадрів, що здійснюють дану підготовку учнівської молоді,
відповідає кваліфікаційним вимогам. Уроки теоретичного і виробничого навчання досягають
поставленої мети, оскільки методичний кабінет і методичні комісії свою увагу спрямовують на
підвищення рівня педагогічної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання, їх
професійної компетентності. Їм постійно надається методична допомога у пошуку та оптимальному



поєднанні сучасних і традиційних форм і методів навчання молоді, а також у практичному
застосуванні передового педагогічного досвіду.

Найбільш ефективними формами масової методичної роботи в училищі, яка суттєво
активізувала творчу пошукову діяльність педпрацівників, є традиційне проведення педагогічних
читань. Нинішнього року вони проводились з теми "Сучасний урок – шляхи удосконалення". Акцент
ставиться на інтенсивне використання в методичному навчанні педагогів нетрадиційних форм,
демократичних за своєю суттю (мозковий штурм, ефективний пошук, ділова гра, інтерактивні форми
навчання, ярмарок педагогічних ідей і знахідок, конкурс "Педагог року"), що дає змогу створити в
педагогічному колективі обстановку загального творчого пошуку, зацікавленості кожного і колективу
в цілому.

За методикою колективної творчої справи в училищі проводиться ярмарок педагогічного
досвіду, де досвідчені педпрацівники представляють колективу свої напрацювання: методичні
розробки, зразки роздавального матеріалу, приватні методики, виставки технічної творчості,
реферати, сценарії позаурочних заходів тощо. Кожен з них проводить відкриті уроки, які є зразком
педагогічної майстерності, їх записи постійно поповнюють відеотеку училища "Золоті розсипи".

Особливо цікаво і змістовно проходить виставка-звіт гуртків технічної творчості, їх
експонатами постійно поповнюється музей технічної творчості училища.

Моделі, макети, стенди, технічні засоби навчання, станки, добротне оснащення майстерень та
лабораторій, пункт технічного обслуговування тракторів та автомобілів, машинно-тракторний парк з
твердим покриттям площадок та навісами для комбайнів, десятки тракторів, автомобілів і
сільськогосподарських машин - все це дає можливість підготувати висококваліфікованих фахівців,
справжніх майстрів обраної професії.

У формі панорами методичних новинок традиційно проводиться заключне засідання
атестаційної Комісії. Результатом роботи атестаційного періоду є випуск методичних листків з
описом досвіду роботи кожного з педпрацівників.

Прикладом нетрадиційних форм навчання малодосвідчених майстрів виробничого навчання
є ділова гра "Порівняльний методичний портрет". Для проведення її члени педагогічного колективу
умовно поділяються на 4 групи з різним рівнем професійної компетентності:

I-   й рівень - малодосвідчені, початківці.
II-  й рівень - педагоги-майстри.
III- й рівень - творчі педагоги.
IV- й рівень - педагоги новатори.
Педагоги II і III рівня професійної компетентності проводять аналіз, порівняння з усіма

новинками, знайомлять зі своїм досвідом у формі "Методичного рингу".
Розроблена картка "Естафета передового досвіду" для проведення ділової гри. Картка-анкета

включає такі запитання:
1. Прізвище того, чий досвід кращий.
2. Суть досвіду (конкретно описується зміст його, новизна, нововведення).
3. Оригінальний чи запозичений?
4. Який ефект може дати впровадження даного досвіду?
Удосконаленню професійної підготовки учнів в училищі сприяє ціленаправлена робота з

внутрішньоучилищного контролю. Керівниками постійно відвідуються і аналізуються уроки,
виявляються найефективніші форми і методи роботи, вказуються недоліки, даються відповідні
рекомендації.

Постійно проводиться "Круглий стіл" на тему "Педагог - педагогові: поділимось досвідом",
на якому організовано захист методичних ідей.

При методкабінеті працює школа "молодого майстра виробничого навчання", проводиться
планомірна робота з стажування майстрів та курсової перепідготовки працівників.

Зміст і форми роботи на уроках, лабораторно-практичних заняттях, у методичній підготовці
педпрацівників підпорядковані основній меті - активізації пізнавальної діяльності учнів.



Розділ 4. Методична робота
"Той, хто хоче, робить більше, ніж той, хто
може"

Г. Мурей
Цей розділ представлений стендом, що знайомить з основною методичною проблемою, над

якою працює педагогічний колектив училища: "Підвищення ефективності та якості уроку як основної
форми організації навчально-виховного процесу".

Завдання: внесення у роботу педагога новітніх елементів, технологій, методичних прийомів,
що сприяло б удосконаленню навчання та виховання робітничої молоді.

Мета: забезпечення належного рівня професійної підготовки з урахуванням запитів
сучасного ринку праці, а також у відповідності до індивідуальних та вікових особливостей кожного
окремого учня.

У тематичній шафі вміщено матеріали роботи над методичною проблемою, а також описані
та узагальнені заходи щодо її вирішення у навчально-виховному процесі.

Представлений зведений план методичної роботи, матеріали роботи методичних об'єднань
будівельного циклу, відділення механізації, природничо-математичного, гуманітарного, класних
керівників та вихователів, протоколи проведення інструктивно-методичних нарад, щоденники роботи
школи передового досвіду, матеріали роботи проблемного семінару-практикуму. Окремою рубрикою
висвітлена робота школи молодого педагога, яка містить пам'ятку: "Ти став педагогом", поради і
методичні рекомендації у підготовці до ефективного уроку, чітко сплановане наставництво, яке
знаходиться у центрі уваги заступників директора, звіт про заняття у школі, де кожен молодий
педагог представляє відкритий урок та виступ на педагогічних читаннях. Інноваційна діяльність
педагогів презентує впровадження елементів інтерактивних, модульно-рейтингових та модульно-
розвиваючих технологій у процесі навчання. Тут представлено методичні розробки викладачів
Дутчак С.А., Турецької Н.В., Ковалик О.М. Широко представлена робота творчих лабораторій та
робота майстер - класу. На сторінках цих рубрик викладачі училища, яким за творчу і плідну працю
присвоєно педагогічні звання, діляться з колегами своїми методичними напрацюваннями та
ефективними доробками на освітянській ниві.

У рубриці "По досвід - до колег", як продовження роботи школи передового педагогічного
досвіду, вміщено опис і адреси досвіду  викладачів Ковалик О.М., Турецької Н.В., Альохіна B.C.,
Ковальницького П.М., визначено цінність досвіду, що схвалений до вивчення рішенням педагогічної
ради.

Експозицію розділу "Методична робота" продовжує рубрика "Навчально-методичний центр
інформує", де вміщено матеріали проведення обласних семінарів та рекомендації розроблені
викладачами-методистами, посібники, авторські методики і програми схвалені до використання
навчально-методичним центром професійно-технічної освіти.

Далі вміщені матеріали з організації внутрішньоучилищного контролю, які складають план
роботи, розгорнутий графік відвідування уроків, результати здійснення контролю і керівництва,
журнали взаємовідвідування, методичні рекомендації з здійснення внутрішньоучилищного контролю,
що розроблені методистом училища.

Розділ 5. Теоретичне навчання
На першому плані зібрано діючі навчальні програми з усіх загальноосвітніх, спеціальних,

загальнотехнічних дисциплін та їх адаптовані варіанти щодо викладання предметів в професійно-
технічних навчальних закладах. Окремо представнлені зразки навчально-плануючої документації з
усіх предметів, засоби контролю навчальних досягнень учнів та критерії оцінювання. Вміщено
поради щодо створення плануючої документації викладача, зразки підручників та навчальних
посібників, збірники завдань із загальноосвітніх дисциплін та предметів професійного циклу.

Наступні рубрики містять методичний матеріал на допомогу викладачам, а також освітянські
новинки, напрацювання викладачів з різних проблем, методики навчання.



Розділ 6. Атестація педпрацівників
На стенді "Атестація педпрацівників" подається наказ про проведення атестації, склад

атестаційної комісії, список педпрацівників, що підлягають черговій атестації, графік засідань
атестаційних комісій, перелічені заходи з проведення атестації.

Пристендовий матеріал містить положення про атестацію педагогічних працівників, творчі
плани тих, хто атестується.

Матеріали тематичної шафи представляють слова Олени Реріх: "Самовдосконалення -
найважчий подвиг".

Тут експонуються папки з досвіду роботи, добірка мультимедійних презентацій про досвід
роботи педпрацівників, творчі звіти кожного, хто атестується, рішення атестаційної комісії.

Розділ 7.
Виховна робота і профорієнтація

"Керувати поведінкою учнів - це в першу чергу керувати
своєю поведінкою"

Г. Мурей
На першому плані розміщені директивні та нормативні документи щодо організації та

ведення виховної роботи.
На книжкових полицях виставлені папки, що містять матеріали з виховної роботи, зразки

плануючої документації вихователя та класного керівника групи, методичні поради щодо її
створення, документація, що відображає роботу гуртожитку, структуру учнівського самоврядування.
Представлена робота краєзнавчих гуртків та секцій, діяльність клубу "Діалог". Пошукову роботу
презентує кафедра суспільних дисциплін. Тут зібрані матеріали роботи пошукових бригад у розділах:
"Мій край в період І і II світової війни", "Моє місто століття назад".

Матеріали роботи психологічної служби пропонують річний план роботи практичного
психолога, тести, анкети, зразки щоденників психологічних спостережень, представляють активні
методи роботи, що сприяють професійному становленню особистості учнів. Окремо висвітлено
роботу психолого-педагогічного семінару, роботу з батьками.

Представлені кращі методичні напрацювання вихователів, класних керівників з питань
виховної роботи, сценарії позаурочних виховних заходів.

Рубрика "Профорієнтація" вміщує матеріали профорієнтаційної роботи, список
педпрацівників та закріплених за ними населених пунктів області, звіти заступників директора,
відповідальних за ведення профорієнтації, рекламні проспекти, фото і відеоматеріали про проведення
днів відкритих дверей, виїзди агітбригад, звіти художньої самодіяльності.

Розділ 8. Пошуки, досвід, майстерність
У розділі періодично висвітлюються окремі загальноучилищні завдання на конкретному етапі

навчального року, проблемні питання до обговорення та вирішення, освітянські новинки схвалені до
використання, плани проведення предметних та тематичних тижнів, учнівських олімпіад, конкурсів
фахової майстерності, а також аналіз виконання плану виробничої діяльності.

Розділ 9. Інформаційний бюлетень
Цей розділ представлений стендом, на якому виставляються поточні накази і розпорядження,

інші інструктивно-методичні матеріали, матеріали новітніх нестандартних уроків, знайомить з
останніми надходженнями освітянської преси у рубриці "Це цікаво знати". Окрім цього методист
училища індивідуально інформує викладачів та майстрів виробничого навчання про літературу або
журнали, що надійшли з питань, що їх цікавлять. Особлива увага приділяється молодим спеціалістам
та працівникам, що атестуються.

Одне з чільних місць у роботі "Інформаційного бюлетеня" є рубрика - презентація книги,
публікації у пресі.

Започатковано рубрику "Про нас пишуть" (за публікаціями газет та фахових журналів).
Розділ 10. З досвіду роботи

Чільне місце стендового матеріалу займає рубрика "По досвід - до колег", де пропонуються
адреси передового педагогічного досвіду вісімнадцяти кращих викладачів, майстрів виробничого



навчання, розкрита тематика досвіду, визначено його цінність. Ширше це питання висвітлюється у
матеріалах роботи школи передового педагогічного досвіду, про які зазначено вище.

У розгорнутому вигляді на стенді подано педагогічні роздуми з питань вивчення досвіду
роботи викладача спецдисциплін Турецької Неоніли Вікторівни та майстра виробничого навчання І
категорії Кортка Михайла Степановича.

Розширюють інформування про передовий досвід критерії та форми його вивчення, а також
періодичне видання бюлетеня "Методичний вісник".

Розділ 11. Планування методичної роботи
Основний зміст стенду полягає у висвітленні планів роботи всіх восьми методичних

об'єднань, які функціонують в училищі, а також знайомить з річними планами роботи педагогічної
ради, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, планових інструктивно-методичних нарад,
засідань атестаційної комісії. План складено у формі "методичного календаря", який висвітлює всі
форми методичної роботи у навчальному закладі.

Робота методичного кабінету тісно пов'язана з діяльністю методичної ради та методичних
комісій. В кабінеті постійно проводяться семінари, тренінги, інструктивно-методичні наради, огляди
педагогічної преси, спільні засідання методичних об'єднань, особливо, коли заслуховуються питання,
що вимагають колективного обговорення. Прикладом цього можуть стати засідання методичної
комісії будівельного циклу, де заслуховуються питання про внесення змін та доповнень до
навчальних планів та програм із спецдисциплін та виробничого навчання.

Саме на цих засіданнях розглядались цікаві пропозиції щодо проведення училищних
олімпіад із спецдисциплін та огляду-конкурсу на кращу виробничу майстерню, цікаві пропозиції про
проведення "Ярмарки педагогічних ідей". Діяльність методичного кабінету продовжують педагогічні
читання, що проводяться двічі на рік, робота консультативного пункту, який складається з кола
найдосвідченіших педпрацівників і надає дієву допомогу викладачам, майстрам, вихователям.
Методичний кабінет училища тісно співпрацює з психологічною службою. Психологом училища
розроблено і проведено анкетування, що вивчає психолого-педагогічні аспекти становлення
спеціаліста в системі професійно-технічної освіти. Постійно проводяться анкетування для визначення
рейтингу педагогічних працівників у колективі учнів і колег.

Рейтинг оголошується традиційно під час святкування "Дня вчителя", результатами опитування
визначається лауреат на звання "Людина року" у номінаціях:

- відкритий урок;
- душа колективу;
- гордість училища;
- патріарх профтехосвіти;
- олімпійські вершини;

- кращий класний керівник;
- учнівські симпатії;
- золоті руки;
- педагогічна майстерність і т.д.

При цьому розглядаються і оцінюються такі аспекти педагогічної діяльності:
- якість ведення і оформлення навчально-плануючої документації;
- участь і активність педагогічних працівників у методичній роботі;
- якість і результативність навчально-виховної роботи з учнями, позаурочна робота;
- особистий внесок у зміцнення матеріальної бази училища та удосконалення комплексно-

методичного забезпечення;
- взаємовідносини педагогів з учнями, дотримання педагогічної етики;
- самостійна робота щодо підвищення професійного рівня, загальної культури педагога,

участь у курсовій перепідготовці та фаховому стажуванні, в методичних заходах.
Методичним кабінетом розроблені методичні рекомендації щодо застосування у

навчальному процесі інтерактивних методів, ігрових ситуацій, ділових ігор, обговорення проблемних
питань типу "брейн-ринг", "коло ідей", "мозкова атака", "акваріум", "уявний мікрофон". Розв'язання
педагогічних задач, створення ситуативних імітацій на уроках, проведення лекційно-семінарських
занять та інших педагогічних інновацій.

Широко розповсюджене в училищі педагогічне наставництво.
Поряд з колективною методичною роботою в навчальному закладі постійно проводиться

індивідуальна робота з педагогами з урахуванням їх індивідуальних особливостей і можливостей. Це



індивідуальні і групові консультації, які постійно надає консультпункт, допомога у розробці
відкритих уроків, виховних заходів, удосконалення навчальної документації. Мета цієї ланки роботи -
не тільки допомогти викладачу чи майстру виправити недоліки в проведенні уроків, але й змінити
напрямок у роботі, внести нові віяння, елементи, технології, прийоми.
Особливе місце у індивідуальній методичній роботі займає самоосвіта педагога, яка відіграє важливу
роль у фаховому зростанні, самовдосконаленні педагога. Кожен педпрацівник, окрім конкретно
визначеної методичної проблеми, працює над темою самоосвіти, опрацьовує методичну, наукову,
довідкову літературу з обраної теми, використовує набуті знання на практиці при розв'язанні
педагогічних завдань.

2.2.Забезпечення комп’ютерною технікою  – методичний кабінет оснащений комп’ютером,
проектором, мультимедійним екраном, принтером та сканером.

2.3.Забезпечення мережею Інтернет (так/ні) -  так;

ІІІ. Науково-методична робота (єдина науково-методична проблема).
3.1.Єдина науково-методична проблема, над якою працює педагогічний   колектив  навчального

закладу (вказати): «Застосування активних форм і методів навчання та виховання учнів з метою
підготовки конкурентноспроможного робітника»

3.2.Мета (вказати): удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді,
забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки
учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого
характеру професійно-технічної освіти, підготовка конкурентоспроможного робітника до
сучасних умов ринку праці, здійснення підготовки фахівців у відповідності до європейських
стандартів;

3.3.Завдання (вказати): організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-
технічного навчального закладу;

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної
культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології,
інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

- організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-
дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досліду,
педагогічних технологій тощо;

- створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання
навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

 - забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 - підготовка до атестації педагогічних працівників;
 - оновлення навчально-матеріальної бази професійно-теоретичної та професійно-практичної

підготовок
3.4. Розпочато  роботу в ПТНЗ  над єдиною проблемою (вказати рік): 2017-2018 р.

  3.5.Стислий опис досягнутих результатів роботи над проблемою у 2020/2021 н.р.:
Творче опрацювання методичної проблеми кожним педагогом у навчально-виховній

діяльності, спрямування у даному напрямку самоосвіти педагогів їх індивідуальної науково-
методичної роботи.

Створення банку інформації щодо впровадження науково методичної теми в навчально-
виховний процес училища, проведення творчих звітів педагогів, організація проведення відкритих
уроків з реалізацією даної проблеми, проведення семінарів, лекцій конференцій для узагальнення
досвіду роботи.

У річний план діяльності навчального закладу було закладено перспективні заходи, що
проводилися як колективна форма методичної роботи – це робота педради, творчих груп, методкомісії
школи педагогічної майстерності, інструктивно-методичні наради, психолого-педагогічні семінари та
семінари практикуми, науково-практичні конференції, педагогічні читання. Серед індивідуальних
форм: стажування, самоовіта, творчі звіти, професійні дискусії.



Результати роботи над даною проблемою обговоренні  на підсумкові педраді, що дало
можливість виробити і ухвалити рекомендації, намітити подальші шляхи  ефективної роботи над
єдиною методичною проблемою.

3.6. Перспективи, очікуваний результат: Шукати шляхи розвитку творчого потенціалу
педагогічного колективу, забезпечити належний рівень підготовки фахівців робітничих професій з про
ліцензованих підготовок, вчасно реагувати на запити ринку праці, впроваджувати нові цикли
професій. Пов’язати зміст і форми методичної робити з результатами діагностики діяльності та
завданням навчально-виховного процесу. Колективно та індивідуально опанувати відповідні
досягнення педагогічної науки та впровадити їх на практиці.

3.7.Завершення роботи над проблемою (вказати навчальний рік): 2022-2023 н.р.

ІV. Характеристика форм методичної роботи.
4.1. Методичні комісії:

  4.1.1.Кількість діючих методичних комісій (вказати спрямування МК, кількість учасників):
методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін 9 викладачів, природничо-математичного циклу
– 8 педагогів, будівельного циклу - 2 викладачі, 5 майстрів виробничого навчання, різнопрофільного
циклу – 2 викладачі, 5 майстрів виробничого навчання, відділення механізації – 4 викладачів, 6
майстрів виробничого навчання, класних керівників та вихователів – 15 осіб.

4.1.2.Аналіз засідань МК:

№ Тематика Цільова
група Вибірка Дата

проведення
1.Викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін

1 1. Обговорення плану роботи методичної комісії на 2019-2020 н.р.
2. Опрацювання документів МОНУ. Розгляд, аналіз та затвердження
поурочно-тематичних планів викладачів суспільно-гуманітарного циклу,
внесення відповідних коректив.
3. Огляд новинок медичної літератури.
4.  Проведення моніторингу знань учнів за рівень базової середньої освіти
на І курсі навчання.
 5.  Засідання круглого столу

Викладачі
суспільно-

гуманітарних
дисциплін

10 осіб 30.08.19

2 1. Організація науково-дослідницької діяльності викладачів
суспільно-гуманітарного циклу.
2. Аналіз якості знань за результатами перевірочних робіт за
курс базової середньої освіти на І курсі навчання.
3. Проведення І етапу Всеукраїнських предметних  олімпіад з
суспільно-гуманітарних дисциплін.

10 осіб 24.10.19

3 1. Обговорення результатів І етапу Всеукраїнських
предметних  олімпіад.
2. Проведення декади професійної майстерності викладачами
МК суспільно-гуманітарних дисциплін до Дня писемності (за
окремим планом).
3. Творчий звіт викладача української мови та літератури
Магалевич Г.М.

8 осіб 28.11.19

4 1. Підведення підсумків ІІ етапу Всеукраїнських предметних
олімпіад.
2. Стан підготовки до проведення директорських контрольних
замірів за І семестр.
3. Творчий звіт викладача української мови та літератури Василик М.С.

10 осіб 26.12.19

5 1. Роль самоосвіти у фаховому зростанні педагога.
2. Аналіз директорських контрольних замірів за І семестр.

10 осіб 08.01.20

6 1. Аналіз ефективності роботи за І півріччя.
2.  Про участь членів метод комісії в загально училищних
педчитаннях.
3.  Творчий звіт викладача зарубіжної літератури Пшегодської Л.М.

8 осіб 25.02.20

7 1. Проведення  заходів з нагоди вшанування  пам’яті
Т.Г.Шевченка  викладачами суспільно-гуманітарних
дисциплін (за окремим планом).

9осіб 26.03.20
(дистанційно)



2. Формування національного світогляду на уроках суспільно-
гуманітарних дисциплін.

8 1. Підготовка учнів до проведення підсумкових контрольних і
тематичних робіт та складання ДПА.
2. Підсумки роботи з обдарованими та слабо встигаючими
учнями

8 осіб 28.04.20
(дистанційно)

9 1. Аналіз проведення підсумкових тематичних та
контрольних робіт.
2. Про результати роботи над єдиною методичною
проблемою.

10 осіб 28.05.20
(дистанційно)

10 1. Підсумки роботи метод комісії за 2019-2020 н.р.
2. Звіт про роботу МК за 2019-2020 н.р.
3. Розгляд орієнтовного плану роботи МК суспільно-
гуманітарних дисциплін на наступний  навчальний рік.

10 осіб 25.06.20
(дистанційно)

2.Викладачів природничо-математичних дисциплін
1 1. Аналіз роботи МК в минулому навчальному році та

затвердження плану роботи на 2019-2020 н.р.
2. Обговорення і затвердження плану роботи МК на 2019-2020 н.р.
3. Розгляд пакету навчально-плануючої документації:
   а) календарно-тематичних планів з предметів природничо-
математичного циклу;    б) планів роботи кабінетів та предметних гуртків;
в) планів самоосвіти;     г) робочих навчальних програм з предметів.
4. Розробка та обговорення текстів перевірочних контрольних замірів за
основну школу з математики, фізики, хімії ( І курс), олімпіад них завдань
(І-ІІІ курс).
5. Обговорення та погодження плану проведення ”Олімпійського тижня”

Викладачі
природничо-

математичних
дисциплін

9 осіб 29.08.19

2 1. Контроль, як умова ефективності навчання.
(Аналіз успішності учнів І курсу за результатами письмових контрольних
замірів за основну школу)
2. Затвердження графіків проведення відкритих уроків та взаємовідвідування
уроків. Затвердження заходів та графіка проведення декади професійної
майстерності викладачів.
3. Обговорення та погодження завдань для проведення І етапу предметних
олімпіад  з математики, фізики, хімії, біології, інформатики, географії, екології
4. Обмін досвідом. Практична спрямованість викладання біології як засіб
формування життєвих компетентностей учнів
5. Інформація про атестацію викладачівМК у поточному навчальному році.

10 осіб 03.10.19

3 1. Проведення декади професійної майстерності викладачів
2. Робота з обдарованими учнями як чинник підвищення
ефективності навчально-виховного процесу.
(Розгляд та аналіз результатів І етапу предметних олімпіад.)
3. Обмін досвідом: Використання завдань з професійною спрямова-
ністю на уроках хімії один з шляхів підвищення зацікавленості учнів
до вивчення предмету та підготовки конкурентоспроможного
працівника

11 осіб 07.11.19

4 1. Обговорення заходів проведених в ході декади професійної
майстерності
2. Розробка та обговорення текстів директорських контрольних замірів
за І семестр навчального року з математики, фізики, хімії, біології,
інформатики
3. Обмін досвідом Урок інформатики в системі розвивального навчання

8 осіб 05.12.19

5 1. Підсумки навчальних досягнень учнів природничо-математичної
підготовки за І семестр та завдання на ІІ семестр.
2. Звіт про роботу з обдарованими дітьми за І семестр та участі учнів у ІІ
етапі Всеукраїнських олімпіад з предметів.
3. Обмін досвідом Інноваційний підхід до розвитку креативних здібностей
учнів на уроках географії

9 осіб 09.01.20

6 1. Творчі звіти викладачів, що атестуються в 2019-2020 н. р. Розгляд та
затвердження атестаційних матеріалів
2. Доповідь: Використання ІКТ на уроках фізики як складової
особистісно-орієнтованого навчання».
3. Обмін досвідом: Сучасний урок: традиції та інновації під час вивчення

10 осіб 20.02.20



математики
7 1. Аналіз стану позакласної роботи з природничо-математичних

дисциплін та фізичного виховання
2. Доповідь на тему: «Інтернет ресурси в допомогу викладачу
природничо-математичного циклу».
3. Обмін досвідом: Здійснення індивідуального підходу до учнів при
проведенні уроків фізичного виховання

10 осіб 05.03.20

8 1. Професійне становлення педагога: поради, рекомендації,
обмін досвідом роботи
2. Стан підготовки учнів до ДПА та ЗНО
3. Охорона праці на уроках фізики, хімії, біології, інформатики
4. Обмін досвідом (методична доповідь) Розвиток пізнавальних
інтересів учнів на основі впровадження інтерактивних навчальних
технологій на уроках інформатики

10 осіб 09.04.20
(дистанційно)

9 1. Розробка та обговорення текстів директорських
контрольних замірів за 2019-2020 н.р. з природничо-
математичних дисциплін.
2. Огляд виставки методичних розробок, дидактичного і
роздавального матеріалу викладачів.
3. Обмін досвідом (методична доповідь) Методика
покращення фізичного стану учнівської молоді засобами
фізичної культури і спорту

10 осіб 28.05.20
(дистанційно)

10 1. Підведення підсумків роботи методичної комісії за 2019-
2020 н р над єдиною науково-методичною проблемою.
2. Аналіз результативності взаємовідвідування уроків
викладачами  протягом навчального року.
3. Аналіз участі викладачів природничо-математичного циклу
у семінарах, нарадах, педагогічних читаннях.
4.  Обговорення проекту плану роботи методичної комісії
природничо-математичного циклу на новий 2020-2021
навчальний рік.

11 осіб 21.06.20
(дистанційно)

3.Механізація с/г виробництва
1 1. Обговорення та затвердження тем кваліфікаційних пробних робіт з

професій “Тракторист-машиніст с/г виробництва”, “Слюсар з ремонту
автомобілів”.
(Заступник директора з НВР, старший майстер, викладачі, майстри
виробничого навчання).
2.Ознайомлення з новітньою навчальною та методичною літературою, з
підпискою на періодичні видання.
3. Відвідування та обговорити проведення лекторію  на тему:« Бережи
життя дітей»  Мартинчук Д.Д.
4. Впровадження сучасних форм проведення уроків теоретичного та
виробничого навчання (дистанційне навчання, майстер-класи, відео
уроки, виконання вправ в електронних програмах, проведення
електронного тестування).
Альохін В.С.

Викладачі та
майстри

виробничого
навчання

відділення
механізації

7 осіб 29.08.19

2 1. Обговорення та затвердження плану проведення декади відділення
механізації.  (члени методкомісії)
2. Використання міжпредметних зв’язків на уроках виробничого
навчання, самостійна робота учнів, проведення майстер-класів.
3. Консультування педагогічних працівників, що атестуються у 2019-
2020н.р.
4.Заход що до даптації учнів першого курсу Заступник директора з НВР.

6 осіб 17.10.19

3 1Проведення декади професійної майстерності  з професій “Тракторист-
машиніст с/г виробництва”, “Слюсар з ремонту автомобілів”. “Водій
автотранспортних засобів ” (Заступник директора з НВР, старший
майстер , викладачі ,майстри виробничого навчання).
2 Відвідування та обговорення  відкритого уроку: «Газорозподільний
механізм двигуна»
3. Відвідування та обговорення  відкритого уроку:«Проїзд залізничних
переїздів». Мартинчук Д.Д.
4. Проведення та обговорення конкурсу професійної майстерності з

6 осіб 21.11.19



професії  «Трактрист –машиніст сільськогосподарського виробництва »
( Старший майстер , викладачі ,майстри виробничого навчання).
5.Шляхи покращення  організації виробничої практики. (Заступник
директора з НВР, старший майстер

4 1.Проведення та обговорення відкритого уроку в/н  (Обпилювання
металу.»  (Семенюк І.М.).
2.Вивчення стану викладання виробничого навчання: заслуховування
звітів майстрів щодо викладання предмета; виявлення та аналіз типових
труднощів і помилок при вивченні програмового матеріалу; розробка
конкретних заходів щодо поліпшення успішності та підвищення якості
знань і вмінь; аналіз відвідування уроків виробничого навчання.
3.Заслухати та обговорити доповідь «Застосування ТЗН на уроках
виробничого навчання
4. Підготовка та затвердження перевірочних (директорських)
контрольних робіт з предметів професійної підготовки. Заступник
директора з НВР, старший майстер

6 осіб 12.12.19

5 Підсумки та аналіз проведення директорських (перевірочних)
контрольних робіт та успішності за 1 семестр 2019- 2020н.р.
2. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів з предметів теоретично-
практичної підготовки та виробничого навчання за I семестр 2019-
2020н.р.
3. Обговорення підсумків взаємовідвідувань уроків
4. Обговорення плану роботи на ІІ семестр.
5. Обговорення методичних рекомендацій щодо написання
кваліфікаційних робіт (їх виконання та оформлення), а також вимог до
виконання творчих робіт.
6. Розгляд, обговорення та погодження до  поетапної кваліфікаційної
атестації, державної кваліфікаційної атестації  детальних програм
виробничої практики, ККЗ з професійно-теоретичної та професійно-
практичної підготовок, тем письмових екзаменаційних (дипломних) та
творчих робіт, переліків пробних кваліфікаційних робіт.

6 осіб 08.01.20

6 1. Організація роботи методичної комісії щодо дотримання вимог з
охорони праці Альохін В.С.
2.Ознайомлення новою технікою та досягненнями в галузі новітніх
технологій  з професій  (Альохін В.С.).
3.Відвідування та обговорення  відкритого уроку  «Рух по об’їздних
шляхах зустрічний роз’їзд.» Нестрян Ю.Л.
4.Використання на уроці  теоретичного навчання КМЗ з метою
підвищення рівня навчальних досягнень учнів. (Мартинчук Д.Д.)

6 осіб 06.02.20

7 1.Відвідування та обговорення  відкритого уроку  методична мета
«Формування професійних навичок при відпрацюванні вправ з водіння
трактора» тема :«Водіння трактора по прямій та з поворотами»
(Марусик В.І.)
3. Надання допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання у
самоосвіті. Заслуховування їхніх творчих звітів про хід і результати
самоосвіти.(Альохін В.С.)
4.Обговорення та погодження заходів профорієнтаційного спрямування
в рамках «Дня відкритих дверей». Ковальницький П.М.

4 особи 05.03.20

8 1. Круглий стіл за темою «Сучасний   урок.   Використання сучасних
технологічних прийомів та педагогічних методик під час проведення
уроків»
 (Заступник директора зНВР)
2.Відвідування та обговорення  відкритого уроку  «Маневрування в
обмежених проїздах , подолання першкод » (Пазюк В.С.).

5 осіб 09.04.20
(дистанційно)

9 1. Доповідь на тему«Використання досвіду науки у системі роботи
педагога –основа розвитку творчої особистості учня»
Альохін В.С.
2.Творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання (члени
методичної комісії)
3.Оформити куточок для випускника(методичні поради щодо
написання дипломного проекту, підготовки до ДПА). (Альохін В.С.)

5 осіб 14.05.20
(дистанційно)



10 1.Аналіз виконання планів роботи кабінетів у 2019-2020 навчальному
році
( заступник директора з НВР,старший майстер).
2.Погодження планів роботи кабінетів,лабораторій майстерень та
гуртків  2019-2020 навчальний рік
(керівник методкомісії) .
 3.Аналіз роботи методичної комісії за 2019-2020 н.р. та завдання на
новий навчальний рік
(Викладачі,майстри в/навчання)

5 осіб 11.06.20
(дистанційно)

4.Будівельний цикл
1 1.Впровадження інноваційних технологій навчання на уроках

спецдисциплін
2.Розгляд пропозицій і затвердження плану проведення декади фахової
майстерності будівельників  та обласного семінару  будівельників на
базі нашого училища по темі « Проектний метод навчання , як один із
шляхів вдосконалення професійної підготовки»

Викладачі та
майстри

виробничого
навчання з
професій

будівельного
спрямування

6 осіб 28.08.19

2 1.Підведення підсумків проведення декади будівельників та  обласного
семінару будівельників на базі нашого училища по темі « Проектний
метод навчання, як один із шляхів вдосконалення професійної
підготовки»
2. Педагогічні посиденьки «Що таке педагогічний такт».
Голова методичної комісії Турецька Н.В.
3 Обмін думками «Педагогічна інновація». Члени МК
4. Розгляд і затвердження тестових завдань на поетапну атестацію в
гр.26 «Робітники комплексного ремонту і обслуговування будинків»
    5.Інформація зав. бібліотекою про нові підручники й посібники.

6 осіб 24.09.19

3 1. Ознайомлення із висновками перевірки навчально-методичної
документації.
2. Обговорення та затвердження тем дипломних робіт.
3. Особливості формування інноваційної культури педагога.
 4. Науково-дослідницька діяльність викладача ПТНЗ  – вимога часу.

6 осіб 29.10.19

4 1. «Інноваційні підходи до організації ефективної педагогічної
діяльності». Інноваційний пошук викладача.
2. Методичний діалог «Сучасний урок».  Голова МК, чл. МК
    3. Обмін думками «Індивідуальний підхід як основа особистісно-
зорієнтованого навчання». Голова МК , члени МК
   4.. З досвіду роботи «Педагогічна технологія її відповідність деяким
основним методологічним вимогам»

6 осіб 26.11.19

5 1. Робота над методичними розробками педпрацівників, які
атестуються.
 2.Складання кваліфікаційних характеристик на членів МК, які
атестуються в поточному навчальному році.
3.Систематизація та доповнення комплексно-методичного забезпечення
кабінетів та майстерень
4.Обговорення результатів перевірочних контрольних робіт з професій-
но-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів за перший
семестр 2019-2020 н.р.
 5. Доповідь «Особистісно-орієнтована освіта». Майстер виробничого
навчання  Андрусик Б.Й.
6.Затвердження тем методичних розробок педпрацівників які
атестуються.
6.Висновки перевірки журналів виробничого навчання. Підсумок
роботи за 1 семестр.

6 осіб 24.12.19

6 1. Диференційоване навчання як засіб підвищення ефективності уроку:
основні методи та прийоми. Члени МК.
2. Раціональна організація праці викладача і учня на уроці
Ковальницький П.М.

5 осіб 25.02.20

7 1. Ознайомлення із комплексно-методичним забезпеченням уроків
спецдисциплін будівельних професій
 2. Робота з обдарованими учнями – як основа розвитку самовираження
особистості
3 . Презентація творчих доробок викладачів та майстрів в/н методичного

5 осіб 24.03.20
(дистанційно)



об′єднання
4.Доповідь «Особливості та зміст процесу виробничого навчання»
майстер в/н Кортко М.С.

8 1. Круглий стіл «вровадження інноваційних технологій на уроках
виробничого і теоретичного навчання»  ( члени МК)
2. Розгляд документації виходу на практику

4 особи 28.04.20
(дистанційно)

9 1. Круглий стіл «Впровадження інноваційних технологій на уроках
виробничого і теоретичного навчання»  ( члени МК)
2. Розгляд документації виходу на практику

4 особи 26.05.20
(дистанційно)

10 1. Аналіз виконання навчальних планів і програм
2. Звіт про роботу методичної комісії за поточний навчальний рік
3. Обговорення проекту плану роботи на наступний навчальний рік

6 осіб 16.06.20
(дистанційно)

5. Класних керівників, вихователів
1 1. Розгляд методичних рекомендацій щодо проведення виховної роботи

у ПТНЗ області на 2019 -2020 н.р.
2. Обговорення та затвердження плануючої документації на рік.
3. З досвіду роботи класного керівника групи № 14 на тему:
«Удосконалення навичок ефективного спілкування та раціональної
поведінки педагогів під час конфліктів»
4. Виступ психолога Михайлюк М.М. з елементами тренінгових
активностей на тему: «Толерантність як ознака високого рівня
професіоналізму педагога»

Заступник
директора з

ВР, психолог,
соціальний

педагог,
класні

керівники,
вихователі

9 осіб 30.08.19

3 1.Правове  виховання учнів і його роль у навчально-виховному процесі.
(Доповідає класний керівник групи №26  Волянська Ю.Я.)
2. Прийоми та методи взаємодії класного керівника та  учнів  щодо
запобігання виникнення конфліктів у навчальній групі (Доповідає
класний керівник 21 групи Василик М.С.)
 3. Обговорення проведення циклу виховних заходів та бесід,
присвячених Міжнародному дню боротьби з ВІЛ СНІДом.
4. Роль професійного виховання у становленні особистості
конкурентоспроможного спеціаліста (Доповідає класний керівник групи
№11 Громко Ю.П. )

9 осіб 28.11.19

5 1.  З досвіду роботи класного керівника групи №23 на тему: «Роль
виховного впливу сім’ї в запобіганні та протидії булінгу в закладах
освіти. Проблеми взаємодії класних керівників та батьків».
(Доповідають  класні керівники  групи  №27 Скігар Ю.В. та групи №23
Чокан Л.М.)
2.  Роль класного керівника у створенні позитивного навчального
мікроклімату у групах першокурсників (Доповідають класні керівники
групи  №7 Перепелюк О.І.  та групи №6 Турецька Н.В)
3. Обговорення та затвердження плану проведення заходів для
вшанування Героїв Небесної Сотні.
4. Тренінгові заняття для встановлення позитивного мікроклімату
«Пізнаємо себе краще». Проводить  психолог Михайлюк  М.М.

9 осіб 02.01.20

7 1.Особливості роботи класного керівника з дівчатами-підлітками
(Доповідають класні керівники  групи  №18 Лазоряк О.Г. та групи №28
Білик Т.В)
2. Ефективні прийоми виховання національної свідомості сучасної
учнівської молоді     (Доповідає класний керівник групи №17 Ковалик
О. М.)
3. Робота з учнями, котрі постраждали від булінгу (доповідає психолог
Михайлюк М.М)
4.  Безпека в інтернеті як умова гармонійного розвитку підлітків
(Доповідає вихователь Богуцький М.М. )

9 осіб 26.03.20
(дистанційно)

9 1. Фізичне виховання сучасної молоді. Виховання свідомого ставлення
до здоров’я як найвищої  соціальної цінності.  (Доповідає класний
керівник  групи №1 Томко В.В.)
2. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх у педагогічній
діяльності вихователів гуртожитку (Доповідають вихователі Онуфраш
Є.Д. та Молдован І.Д.)
3. Підсумки роботи методичної комісії за навчальний рік, пропозиції
щодо планування роботи на наступний рік.

9 осіб 28.05.20
(дистанційно)



4.2.Інструктивно-методичні наради.
4.2.1.Кількість проведених нарад (вказати): 10 нарад
4.2.2. Аналіз нарад:

№ Тематика Цільова група Вибірка Дата
проведення

1 1. Про навчальні плани, програми, діючі
підручники;
2. Розгляд методичних рекомендацій щодо

Викладачі та майстри
виробничого навчання 45 осіб 10.09.2019р.

4.  Обговорення питання літнього відпочинку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. (Доповідають класні керівники
та соціальна служба училища )

6. Різнопрофільного циклу
1 1.Обговорення і затвердження навчальних планів і програм, внесення

змін в навчально-програмну документацію, розгляд нової документації ,
затвердження переліків пробних кваліфікаційних робіт
2. Розгляд і затвердження плану методичної комісії 2019-2020н.р.
3. Розгляд тем кваліфікаційних робіт групи №17,28, та впорядкування
документації для проведення поетапної атестації

Викладачі та
майстри

виробничого
навчання з
професії
«Кухар,

кондитер»,
«Перукар
(перукар-
модельєр),

манікюрник»

13 осіб 29.08.19

2 1.Обговорення і затвердження тем дипломних робіт для учнів
випускних груп. Вивчення інструкції по виконанню дипломних робіт .
2. Впровадження педагогічних та виробничих інновацій в процесі
удосконалення сучасного уроку виробничого навчання.
3. Затвердження комплексно-контрольних завдань та робіт для
проведення контрольних замірів спеціальних дисциплін із професії
«Кухар» «Кондитер», «Перукар (перукар-модельєр)», «Манікюрник»

14 осіб 09.10.19

3 1. Розгляд методичних матеріалів педпрацівників, які атестуються в
поточному навчальному році.
2. Форми і методи рефлексії на уроках спеціальних дисциплін
3. Метод проектів – як ефективна форма організації випереджувальних
завдань

14 осіб 13.11.19

4 1 Підведення підсумків роботи МК  за І семестр та розгляд завдань на ІІ
семестр
2. Обговорення детальної програми виробничої практики групи №37

14 осіб 18.12.19

5 1. Розгляд і затвердження документації виходу на практику груп
№7,18,27,28
2. Розгляд новинок освітянської літератури.

10 осіб 15.01.20

6 1. Звіт про організацію роботи навчального кабінету спеціальних
дисциплін (Лазаряк О.Г., Боднарюк І.І.)
2. Обговорення плану проведення декади професійної майстерності
методичної комісії різнопрофільного циклу на лютий місяць 2020р.

12 осіб 19.02.20

7 1. Обговорення стану роботи над комплексно-методичним
забезпеченням предметів і професій «Перукар», «Перукар - модельєр»,
«Манікюрниця», «Кухар», «Кондитер», розробка заходів щодо усунення
недоліків виявлених у процесі проведення атестації спеціальних
предметів
2.Форми і методи роботи із слабо встигаючими учнями

14 осіб 11.03.20
(дистанційно)

8 1. Участь у проведенні Дня відкритих дверей .
2. Розгляд та обговорення методичної розробок педпрацівників, які
атестуються.
3. Обговорення результатів І етапу атестації педпрацівників.

12 осіб 15.04.20
(дистанційно)

9 1.Інформація про підготовку груп до державної  кваліфікаційної
атестації. Виконання дипломних робіт.
2. Проведення профорієнтаційної роботи.

18 осіб 13.05.20
(дистанційно)

10 1. Аналіз результатів проведення кваліфікаційних пробних робіт та
якості знань і навичок  учнів.
2. Підсумки роботи методичної комісії за 2020-2019н.р. та планування
роботи методичної комісії  на наступний рік

18 осіб 17.06.20
(дистанційно)



ведення плануючої документації та планування
роботи навчального кабінету, що вміщені в газеті
«Освіта Буковини»

2 1. Обговорення результатів участі у ІІ етапі
Всеукраїнських предметних олімпіад із
загальноосвітніх предметів.

Викладачі
загальноосвітнього та
спеціального циклу

20 осіб 19.11.2019р.

3 1. Використання на уроках  виховних моментів,
обговорення їх значущості у навчально-
виховному процесі

Викладачі
загальноосвітнього та
спеціального циклу

28 осіб 21.01.2020р.

4 1. Стан організації та проведення тижнів
професійної майстерності та педагогічних декад Педагогічні працівники 48 осіб 21.03.2020р.

5 1. Аналіз організації та проведення державної
підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів

Викладачі
загальноосвітнього циклу 10 осіб 28.05.2020р.

4.3.Школа молодого педагога.
4.3.1.Кількість засідань Школи молодого педагога (вказати): 10
4.3.2.Кількість учасників Школи молодого педагога (вказати): 7
4.3.3.Аналіз засідань:
№ Тематика Цільова група Вибірка Дата

проведення
1 Заняття 1.

Загальні засади організації навчання в училищі
Педагоги
початківці 7 чоловік 05.09.19р.

2 Заняття 2.
Організація навчально – виховного процесу з
предмета

Педагоги
початківці 8 чоловік 15.10.19р.

3 Заняття 3.
Процес навчання.

Педагоги
початківці 5 чоловік 14.11.19р.

4 Заняття 4.
Пізнавальна діяльність учнів

Педагоги
початківці 6 чоловік 19.12.19р.

5 Заняття 5.
Методи навчання

Педагоги
початківці 6 чоловік 23.01.20р.

4.4.Методична рада.
4.4.1.Кількість засідань (вказати): 10 засідань
4.4.2.Аналіз засідань:

№ Тематика Цільова група Вибірка Дата проведення
1 1.   Обговорення і затвердження плану роботи

методичної ради на 2019 - 2020 н.р.
2. Визначення теми єдиної методичної проблеми
училища.
3. Окреслити систему вступних заходів роботи над
новою методичною проблемою училища: «Застосування
активних форм і методів навчання та виховання учнів з
метою підготовки конкурентноспроможного робітника»
4. Вивчення нормативних документів щодо
удосконалення методичної роботи, методичних
рекомендацій для педагогічних працівників на
навчальний рік

Члени
методичної

ради

10
чоловік 30.08.19р.

2 1.Підготовка матеріалів, які будуть представлені на
обласний семінар практикум на тему: «Роль та місце
соціального партнерства у процесі підготовки
кваліфікованих робітників».
2.Організація роботи над удосконаленням КМЗ

Члени
методичної

ради

8
чоловік

Згідно плану
роботи училища



предметів і професій.
3.Продовження роботи над створенням власних веб –
сторінок педагогів як один із методів поширення
передового педагогічного досвіду.
4.Підготовка проведення ОМО ПТНЗ викладачів
української мови та літератури

3 1. Підсумки проведення декад професійної майстерності
у І семестрі 2019-2020 н.р.
2. Аналіз участі у І та ІІ етапах олімпіад з базових
дисциплін, конкурсах.
3. Аналіз курсової перепідготовки педагогічних
працівників за 2019 рік.

Члени
методичної

ради
9

чоловік Щомісячно

4 1. Про результат вивчення та впровадження кращого
педагогічного досвіду.
2. Удосконалення методичної роботи шляхом
впровадження ІКТ в роботу кожного педагога.
3. Робота з молодими педагогами.
4.Звіти педагогічних працівників, які атестуються.

Члени
методичної

ради
7

чоловік

Згідно плану
роботи

методичних
комісій

5 1.Діяльність роботи методичних комісій, інших форм
методичної роботи щодо вдосконалення педагогічної та
фахової компетентності педагогів.
2.Стан проведення декад професійної майстерності у ІІ
семестрі.
3.Аналіз роботи педколективу над методичною
проблемою закладу на І етапі.
4.Обмін думками та пропозиціями щодо складання
річного плану роботи училища та планування методичної
роботи на наступний навчальний рік.

Члени
методичної

ради
9

чоловік
Згідно плану
методичної

роботи

4.5.Педагогічна рада.
4.5.1.Кількість засідань (вказати): 6 засідання
4.5.2.Аналіз засідань: 6

№ Тематика Цільова група Вибірка Дата
проведення

1 1. Завдання на 2019-2020 н.р., підсумки профорієнтаційної
роботи.
2. Розгляд та затвердження плануючої документації
училища на 2019-2020 н.р.

Педагогічний
колектив

48
чоловік 05.09.19р.

2 1. Формування та розвиток творчих здібностей учнів при
підготовці кваліфікованих робітників з професії
«Тракторист-машиніст с/г (л/г) виробництва»
2. Створення цілісної системи фізичного виховання в
училищі.

Педагогічний
колектив

48
чоловік 05.12.2019р.

3 1. Моніторинг діяльності навчально-виховної роботи
педагогічного колективу за I семестр 2019-2020 н.р. та
завдання на II семестр.
2. Стан охорони праці, пожежної та електробезпеки

Педагогічний
колектив

48
чоловік 10.01.2020р.

4 1. Про якість проходження перед випускної виробничої
практики учнями випускних груп училища
2. Про результати організації та проведення ДПА та стан
підготовки і допуск учнів ІІІ курсу до складання ДКА
3. Підсумки роботи педагогічного колективу у 2018-
19н.р. та завдання по підготовці до нового 2019-2020 н. р.

Педагогічний
колектив

49
чоловік

30.06.2020
 (онлайн)



4.6.Інші форми методичної роботи  (школа передового педагогічного досвіду,  школа
професійної майстерності, творчі групи, семінари, круглі столи, педагогічні читання  тощо):

№ Форма методичної
роботи Тематика Цільова група Вибірка Дата

проведення
1 Школа педагогічної

майстерності
Методика проведення
інтегрованих уроків спеціальних
дисциплін та уроків виробничого
навчання (викладач-методист
Турецька Н.В.)

Викладачі
професійно-

теоретичного циклу
9 викладачів 09.01.20р.

2 Педагогічні читанняВпровадження  інноваційних
педагогічнихтехнологій
навчально-виховний  та навчально-
виробничий процеси

Педагогічні
працівники 45 осіб 13-17.01.20р.

3 Семінар-практикум Використання  коучинг технологій
у сучасному навчальному процесі

Педагогічні
працівники 46 осіб 14.01.20р.

4 Проблемний
семінар

Основні підходи до навчання.
Використання методів
кооперативного навчання на уроці.
Розвиток критичного мислення
учнів

Педагогічний
колектив 48 чоловік 09.01.20р.

V. Інші види методичної діяльності (стислий опис).
2  вересня  2019  року у Вищому професійному училищі №  24  м.  Заставна   відбулася

урочиста  лінійка, присвячена Дню Знань.
Ведучі свята  (Василик М.С.  та Королик П.В.)  рядками поетичної поезії провели учнів

та викладачів училища слідами завершення літніх канікул, початку нового  навчального року.
Відкриття свята знаменувалося виконанням Гімну України Підняття   державного

прапора  здійснили  кращі  учні  Унгурян Сніжана ( гр... № 28) та   М»якота Іван ( гр... № 14).
Хвилиною мовчання було вшановано загиблих

Героїв Небесної Сотні, війни на Сході України, воїнів
АТО.

З вітальним словом до присутніх звернулися в.
о.  директора ВПУ   №  24  м.  Заставна Томак Віктор
Олексійович,  матір Ткач Альона Іванівна та класний
керівник групи  «Кухар-кондитер»   Перепелюк Ольга
Іванівна .

Під мелодію церковного гімну «Боже, великий,
єдиний…»  священник Свято – Миколаївської церкви
м.  Заставна отець Дмитро Костащук   відправив
молебень за здоров’я  ,  мудрість та удачу в навчанні і окропив всіх учнів та працівників
училища Святою водою.

29 вересня  2019 року в актовому залі Вищого професійного
училища №  24  м.  Заставна відбулися збори трудового колективу,
на яких   заслухано звіт в.  о.  директора училища Томака В.О.   про
проведену роботу (  за рік   — з часу його призначення).

В процесі виступу Віктор Олексійович акцентував увагу
присутніх на вирішенні питань зміцнення  матеріальної – технічної
бази ,  впровадженні нових форм і методів  навчально – виховного
процесу,  розширення зв’язків із роботодавцями,  приватними
підприємствами,  де відбувають практику та працевлаштовуються
випускники училища,  підготовки   професійно  —  технічного
закладу до нового навчального року.



19 вересня   у приміщенні бібліотеки   нашого навчального закладу відбулося перше у
2019—2020 н. р.  засідання методичної комісії класних керівників та вихователів.

Голова методичної   комісії Магалевич Галина Михайлівна   ознайомила присутніх   із
планом роботи методичної комісії класних керівників та вихователів на  2019—2020
навчальний рік.

На засіданні було розглянуто методичні рекомендації щодо проведення виховної
роботи   у ПТНЗ області на  2019—2020 навчальний рік,  а також обговорено та затверджено
плануючу документацію.

17 вересня 2019 року в училищі відбулася інструктивно-методична нарада методичних
комісій загальноосвітніх дисциплін,  яка складалася з двох частин.  Перша  –  пленарне
засідання,  а друга  –  секційна робота.   Викладачі працювали за поданим заступником
директора з НМР Пазюк З.М. планом.

Всі члени методичних комісій загальноосвітніх дисциплін активно обговорили та
внесли пропозиції щодо плану роботи методичних комісій на  2019—2020  н.р.  Голови
методкомісій побажали всім плідної співпраці у новому навчальному році для досягнення
спільної мети.

17  жовтня у Заставнівському ВПУ-24
відбулося засідання обласного методичного
об’єднання викладачів спеціальних дисциплін та
майстрів виробничого навчання з підготовки
кваліфікованих робітників будівельної галузі на
тему «Проектний метод навчання, як один із шляхів
удосконалення професійної підготовки»» .Метод ист
НМЦ ПТО у Чернівецькій області Беньовська
Г.О.розповіла присутнім про проектний метод
навчання  –  шлях удосконалення професійної
підготовки В рамках засідання відбувся цілий
ряд заходів  —  Захист проекту  «Від задуму до
реальності», який провела старший
майстеручилища Купровська Анна
Василівна,використання елементів проектних
технологій під час уроку спецітехнології І курс
«Твоя майбутня професія  —  будівельник»
(відкритий урок)  ,  підготувала і провела
викладач спецдисциплін Турецька Н.В.,  тренінг
на тему«Технологія проектного навчання і його
сутність»  провела Турецька Н.В.,  голова обласного методичного об’єднання викладачів
спецдисциплін і майстрів виробничого навчання.  На завершення представники відділу
«Декор»  ТзОВ  «Епіцентр К»  провели майстер-клас  «Використання новітніх технологій та
матеріалів при оформлені внутрішніх поверхонь  ».Засідання пройшло в теплій і дружній

атмосфері.
31 жовтня 2019 року у вищому професійному училищі №

24  м.  Заставна відбувся обласний семінар  –  практикум для
заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів
професійної   (професійно-технічної)  освіти Чернівецької
області   з теми  «  Виховання соціально-активної особистості
через творчий підхід до виховного процесу».

8  листопада  2019  року учні та працівники Вищого
професійного училища №24  м.  Заставна вкотре долучилися до
написання радіодиктанту національної єдності,  чим підтри
Кількість бажаючих написати радіодиктант з кожним роком
збільшується,  що свідчить про свідомість та небайдужість



української молоді до рідної мови. мали акцію консолідації україн
Цього ж дня за традицією розпочався Міжнародний конкурс знавців української мови

імені Петра Яцика. ців усього світу.
Протягом дня у вестибюлі училища діяла виставка   до Дня писемності.  Викладачі та

учні пригадали висловлювання відомих митців про мову та слово,  продемонстрували
небайдужість до долі рідної мови,  закцентували увагу на важливому значенні мови для
збереження української державності сьогодні.

13 листопада у актовому залі училища викладач
української моки та літератури .Василик Марина
Степанівна, провела виховну годину зустріч з Тілабовою
Софією Дмитрівною — членом спілки митців Буковини,
самодіяльною поетесою та волонтером, донькою  поета,
дослідника села Товтри Заставнівського району —
Бугайчука Дмитра Миколайовича.

Ведучі заходу Марина Василик та Олександр
Гоменюк  говорили про те, що для поета мова – це
безкорислива, незрадлива любов до своєї Вітчизни, до
рідного слова.

Софія Дмитрівна розповіла учням про публікації батька у районній газеті щодо
«Руської бесіди»  та її діяльності у селі Товтри та в Заставнівському районі,  презентувала
збірки батька та декламувала власні вірші.

20 листопада 2019р., у приміщенні актової зали ВПУ
№24  відбулася виховна година,  присвячена до Дня
Гідності та Свободи.  У цей день учні групи №7,   згадали
мужність усіх учасників Майдану,  їх безмежну любов до
рідного народу та прагнення жити у державі,  де
поважаються людська гідність,  свобода слова та
віросповідання,  вшанування справжніх героїв України,  які
віддали своє життя за майбутнє держави.

Учні  ,  вшанували хвилиною мовчання   всіх хто
поклав життя, за волю, за незалежність і свободу нашої з вами єдиної України!

28 листопада 2019 року у Вищому професійному училищі №  24 м. Заставна відбулося
засідання обласного методичного об’єднання викладачів географії  (професійно-технічних)
навчальних закладів області на тему: «Використання інтерактивних методів навчання (робота
творчих груп,  індивідуальна робота)  при вивченні географії».  На початку засідання з
вітальним словом до всіх присутніх звернулася методист НМЦ ПТО Станко Галина

Володимирівна,  яка ознайомила з планом роботи
засідання,  охарактеризувала мету проведення
запланованих заходів.   Родзинкою проведення уроку
стала презентація страви кожної із країн команд
«Екватор» та  «Меридіан» італійську кухню представляла
гаряча  «Лазанья»,  а французьку  -   розкішний торт  «
Наполеон».

З досвіду роботи викладача географі та економіки
ЧПЛЗТ Філіпчук Роксолани Дмитрівни було заслухано

доповідь на тему:  «Мотиваційний фактор у процесі викладання географії у ПТНЗ».  Голова
методичного об’єднання Ютиш Наталія Василівна ознайомила з методичними
рекомендаціями на тему як правильно готувати презентації до уроку географії,  а також
представила рекомендації за результатами роботи засідання.

5  грудня  2019  року в приміщені Вищого професійного училища №24  м.Заставна,
вул.Бажанського, 58, відбулися профорієнтаційні майстер-класи «Професії нашого регіону».



20  локацій,  понад  20  професій!  Кухарі,  перукарі,  електрогазозварники,  столярі
будівельні,слюсарі з ремонту автомобілів,трактористи,  муляри,  маляри,  військовослужбовці,
рятувальники,  художні реставратори,  різьбярі по дереву та бересті,  живописці,  модельєри,
кондитери,  художники,  медсестри,  поліцейські і не тільки демонстрували свої вміння і
презентували свої професії.

9  грудня  2019  року у приміщенні Вищого
професійного училища №24  м.  Заставна Чернівецької
області представники компаній   ТОВ  «Броварський
алюмінієвий завод»   та    ТОВ  «Ферозіт»  провели для
здобувачів освіти училища майстер-клас щодо
використання продукції для створення сучасного
дизайну із застосування новітніх технологій.

Майбутнім майстрам розповіли про основні  етапи
ремонту:  ґрунтування,  штукатурення,  шпаклювання та утеплення будинків.  Важливими
перевагами сьогоднішніх технологій є те,  що продукція суміші має відсутність усадки,
пластична, відповідає  екологічним потребам та легко використовується в роботі.

Вже стало традиціею  ,  щорічно
проводити   декади   професійної
майстерності методичної комісії
відділення механізаціі Вищого
професійного училища №24м
Заставна   .  Метою таких заходів е
підвищення якості знань та навичок
педагогічних працівників ,

поглиблення та розвитку   творчих здібностей учнів, популяризації і реклами професій
Згідно з планом роботи   з  11  грудня    по  20  грудня  2019  року   були проведені такі

заходи: конкурс стінних газет «Моя професія- моя гордість», виставка творчих робіт  «Досвід
кращих  — надбання кожного!»,  конкурси фахової майстерності з професій:  «Кращий водій
автомобіля  2019»,  «Кращий з професії Тракторист машиніст сільськогосподарського
виробництва категоріі  «А », кінолекторій     «Збережи життя кожного»  ,   відкриті уроки   на
тему:     «Борони  зубові » викладач Альохін В.С.         «Призначення та будова кривошипно-
шатунного механізму»  »  викладач Громко Ю.П.  «:«  Пуск двигуна і водіння колісного
трактора по прямій та з поворотом.»  майстер виробничого навчання   Марусик В.І.  відкриті
перевірні роботи,  майстри виробничого навчання   ,Лашта В.Е,  група №11,  Заболотний В.І.
Креативні батьківські збори   в групі №11  Класний керівник Громко Ю.П майстер
виробничого навчання Лашта В.Е.

20.12.2019  р.  проведено   підсумкове засідання методкомісії на тему:  «Підведення
підсумків декади фахової майстерності відділення механізації»  ,  де було відмічено високий
організаційно-методичний рівень проведення декади

11  грудня,  учні ВПУ №  24  м.  Заставна вперше
прийняли участь у І Всеукраїнському конкурсі з англійської
мови «Greenwich Pro».

18  талановитих та зацікавлених учнів взяли участь у
конкурсі,  щоб перевірити свої знання з лексики,  граматики
та показали загальні знання про країну, мову якої вивчають.
Усі вони із задоволенням та захопленням виконували цікаві
та пізнавальні завдання конкурсу.

 «Greenwich  Pro»  створив гарний настрій та приніс
задоволення від участі.  Захоплюючі завдання,  приємне спілкування,  подолання нових
вершин. Адже англійська стала ближчою ще на крок.

16  січня  2020  року   у приміщенні бібліотеки   нашого навчального закладу відбулося
чергове засідання методичної комісії класних керівників та вихователів.



Класний керівник 21 групи Василик М.С.  виступила із доповіддю на тему: «Прийоми
та методи взаємодії класного керівника та  учнів  щодо запобігання виникнення конфліктів у
навчальній групі», звернувши увагу на те, що набуття та систематизація педагогом науково-
методичних знань про управління процесом формування особистості та учнівського
колективу є необхідною умовою для досягнення позитивних результатів.

На завершення засідання психолог Михайлюк   М.М.   провела бесіду на тему:
«Попередження суїцидальної поведінки підлітків»,  під час якої класні керівники отримали
вичерпну інформацію про те,  на що потрібно звернути увагу,  щоб запобігти спробам
самогубства серед неповнолітніх учнів.

22  січня у приміщенні актового залу училища було організовано   та проведено
виховний захід на тему: «Ми віримо в твоє майбутнє, Україно!».

Захід підготували та провели учні  7 і  14 груп,  гуртківці театрального та декоративно-
прикладного мистецтва під керівництвом викладача історії Звізди В.В.   педагогів Мулек
М.В., Глинського А.П. У програмі заходу було широко представлено історичні події 22 січня
1919 року,  під оплески присутніх до святкової зали учні внесли прапори України як символ
Акту Злуки, учні читали вірші, вшановували пам’ять борців за незалежність та свободу нашої
держави.  Як кульмінація заходу пройшла демонстрація
фільму День Соборності України.

27 січня 2020 року заступник Міністра освіти і науки
України Петро Коржевський,  генеральний директор
Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки
України Ірина Шумік, державний експерт Експертної групи
з питань управління та державно-приватне партнерство
Директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки
України Ніна Іларіонова заступник начальника управління
освіти і науки,  начальник відділу професійної освіти та ліцензування Лілія Бурченко та
директор Навчально-методичного центру ПТО у Чернівецькій області Світлана Микитюк
завітали у Вище професійне училище №24 м. Заставна Чернівецької області.

Метою візиту стало вивчення матеріально-технічної бази закладу, а також стану справ
щодо навчально-виробничої,  фінансової та господарської діяльності закладу,  зокрема,  його
перспективних шляхів та   напрямків розвитку та самореалізації,  з якими гостей у ході
зустрічі ознайомив в.о.  директора училища  –  Віктор Томак та заступник директора з
навчально-виробничої роботи – Петро Ковальницький.

28  січня  2020  року заступником з навчально-
методичної роботи Пазюк Зоряною Михайлівною була
проведена інструктивно-методична нарада із викладачами
загальноосвітніх дисциплін. У ході засідання згідно порядку
денного з  1-го питання учасників засідання було
ознайомлено із нормативно-правовою базою проведення
ДПА/ЗНО  2020.  Окрім того,  координатор ЗНО закладу
Магалевич Галина Михайлівна співдоповіла про вимоги
щодо реєстрації здобувачів освіти ІІІ курсу на ДПА/ЗНО

2020;  порядок  заповнення та терміни надання необхідної документації в ІФРЦОЯО.
12 лютого 2020  в приміщення актового залу Вищого професійного училища  №  24 м.

Заставна   здобувачами освіти навчальної групи №  11  проведено виховний захід на тему
«Афганістан  –  мій біль,  моя пекуча пам’ять»,  який
підготували класний керівник Громко Юрій Петрович
та майстер виробничого навчання Лашта Віктор
Євгенович .

Хвилиною мовчання вшанували присутні
загиблих воїнів Афганської війни,  серед яких   шість
жителів Заставнівського району,  і з них троє



випускників училища  (Іванчак Олександр,    Бабич Тарас,  Довбня Михайло),  в пам’ять про
яких  на приміщенні навчального корпусу встановлено меморіальну дошку з їх іменами.

20 лютого 2020 року здобувачі освіти Вищого професійного училища № 24 м. Заставна
прийняли участь в проведенні тихої акції  «Ангели пам’яті»,  в ході проведення якої учні
виготовили паперові ангели, які розмістили на дереві життя.

Виготовлене дерево руками здобувачів освіти училища використано в ході флешмобу
— пам’яті про загиблих героїв Майдану та воїнів АТО, проведенні виховного заходу «Ангели
тебе оберігають» а актовому залі училища.

Вечором  20  лютого інженерно-  педагогічні працівники та здобувачі освіти училища
прийняли участь у факельній ході та покладанні квітів та лампадок до пам’ятників
репресованих та жертв голодомору і пам’ятного постаменту загиблих Героїв Небесної Сотні.

28  лютого  2020  року у рамках засідання методичних
комісій загальноосвітніх дисциплін заступником директора
з навчально-методичної роботи Пазюк Зоряною
Михайлівною був проведений   майстер-клас   на тему:
«Використання інтерактивних технологій як засіб
підвищення мотивації здобувачів освіти до пізнавальної
діяльності».

За ініціативи компанії  (GIZ)  GmbH,  що фінансується
Федеральним міністерством економічного співробітництва

та розвитку Німеччини (BMZ) за підтримки Міністерства освіти у науки України працівники
та учні   Вищого професійного училища №24  м.  Заставна долучилися до реалізації проєкту
«Термомодернізація та утеплення фасадів будівель:  через навчання до енергоефективності»,
що здійснюється в рамках компоненту «Професійної кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері
енергоефективності в Україні»,  та передбачає розроблення і апробацію освітньої програми
«Передові системи термомодернізації будівель і споруд».

У березні 2020 року керівництвом закладу ВПУ№24  прийнято рішення щодо участі в
реалізації проєкту,  серед експертів викладач професійно-теоретичної підготовкиТурецька
Неоніла Вікторівна та  майстер виробничого навчання  Андрусик Богдан Йосипович.

06.04.2020   працівники закладу брали участь в установчому   он-лайн семінарі  «».  Із
презентацією діяльності закладу щодо   підготовки фахівців із термомодернізації будівель і
споруд виступив Віктор Олексійович Томак директор ВПУ  24  м.Заставна За результатами
семінару заклад долучився до розроблення дорожньої карти із реалізації проєкту.  (можна
фото майстерень будівельних професій, кабінетів)

21  травня  2020  року з  13:00  до  15:00  відбулося он-лайн засідання Фокус-групи
роботодавців сфери сільського господарства   на тему:  «Аналіз пріоритетних секторів,
стратегій розвитку,  тенденцій економічного зростання та пріоритетних професій
Чернівецької області» в рамках Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України».

Учасники обговорили стан справ та проблемні питання у сільському господарстві.
Важливу увагу приділили питанню підбору,  підготовки та перепідготовки кадрів на
підприємствах у  даній галузі.

З даного питання в.о.  директора Віктор Томак висловив свою думку:  «Сільське
господарство України потрібно вдосконалювати і розвивати,  адже,  як це не прикро,  воно
сьогодні не на найвищому рівні.  Ми повинні розвиватися,  навчатися європейського досвіду,
готувати професійних висококваліфікованих фахівців,  але для цього потрібно мати сучасну
матеріально-технічну базу.  Тільки йдучи в ногу з сучасними технологіями,  ми зможемо
задовільнити потреби розвитку сільського господарства,  підготовки спеціалістів,  і вивести
нашу Батьківщину на світову арену розвинених сучасних держав».



Учні разом із керівниками проєкту
«ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ
БУДІВЕЛЬ:  ЧЕРЕЗ НАВЧАННЯ ДО
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ»  продовжують   працювати
над   вивченням виконують улаштування фасадної
теплоізоляції з використанням пінополістирольних плит
.  Від  GIZ   всім учасникам проекту було надіслано
невеличкі подарунки  –  канцелярські матеріали,  які і
були їм вручені.

До училища завітали
представники ТОВ
«Фомальгаут  –  Полімін»  .  Технолог Гриньков Ігор та
територіальний менеджер Савчук Сергій провели   із учасниками
проєкту  «Термомодернізація та утеплення фасадів будівель:  через
навчання до енергоефективності»,  що здійснюється в рамках
компоненту  «Професійної кваліфікації»  майстер-клас   по
улаштуванню системи фасадної теплоізоляції  В цікавій і доступній
формі учням було показано всі етапи влаштування теплоізоляції.
Здобувачі освіти змогли відпрацювати  поетапні прийоми кріплення
листів теплоізоляції .По закінченні учасникам зустрічі було вручено
сертифікати

Вище професійне училище №24  м.  Заставна одержало почесне ІІІ місце    у
Всеукраїнському конкурсі.

23 червня  ,  відбувся  ,в режимі вебінару,  Всеукраїнський конкурс на кращий проект із
улаштування системи утеплення фасадів будівель.

Організаційна структура вебінару передбачала організацію та проведення
Всеукраїнського конкурсу з відбору кращого проекту утеплення фасадів будівель із
використанням передових енергозберігаючих технологій, як підсумок навчання за освітньою
програмою  «Передові системи термомодернізації будівель і споруд»  для підвищення
кваліфікації та отримання часткової кваліфікації/додаткових компетентностей з професії
«Монтажник систем утеплення будівель.

Учням закладів професійно-технічної освіти,  які опанували освітню програму й
успішно презентували моделі утеплення фасадів будівель, видано сертифікат.

Модератор проекту викладач спецдисциплін Турецька Н.В.
30.06.2020  в онлайн-режимі було проведена

педагогічна рада Вищого професійного училища №24
м.Заставна Чернівецької області,  під час якої був
порядок денний:

1.  Підсумки роботи за 2019—2020 н.р. та завдання
на новий 2020—2021 н.р.

2.  Відрахування здобувачів освіти
3.  Профорієнтаційна робота

VІ. Проблеми, перспективи розвитку (описово):
В умовах,  що склалися в сучасній освіті,  за існуючого рівня оснащеності навчання,

значний відсоток успіху навчального процесу залежить від особистості викладача,  його
поінформованості та компетентності.  Тому викладачі та майстри в/н повинні і надалі
спрямовувати свою роботу до індивідуальної форми методичної роботи  –  самоосвіти,  яка
включає:  підвищення педагогічної кваліфікації,  культурного рівня,  вивчення наукової,
методичної,  педагогічної,  технічної літератури.  Варто зазначити,  що нині спостерігається



підвищений інтерес педпрацівників училища до нових освітніх технологій,  педагогічних
експерементів.  Педагоги наполегливо шукають шляхи стимулювання розумової діяльності
учнів,  нетрадиційні форми навчання.  Сподіваємось що ця традиція закріпиться і буде
продовжуватись і надалі.  Училище повинно стати своєрідною лабораторією пошуку
нестандартних форм навчання і акумулювати в своїх стінах творчий потенціал.  Методична
робота і надалі базуватиметься на діагностичному дослідженні педагогічної майстерності
педагогів. Педагогічний колектив та дирекція навчального закладу спрямовуватимуть свої зусилля
у руслі забезпечення навчально-виховного процесу новітніми технологіями, ширшого використання
інформаційно-комунікативних технологій,  що значно оновить та удосконалить процес підготовки
кваліфікованих робітників для народного господарства краю та сфери
обслуговування.

В.о. директора   училища Віктор ТОМАК

Методист (заступник директора Лілія ПШЕГОДСЬКА
 з навчально-методичної роботи)


