
Виконання плану методичної роботи  

за  2020-2021 навчальний рік 

У Державному професійно-технічному навчальному закладі  

«Одеський професійний ліцей технологій та дизайну»  

 

Змістовна творча робота педагогічного колективу ДПТНЗ «ОПЛТД» в 

2020-2021 навчальному році дала можливість успішно реалізувати завдання 

по підготовці робітників високої кваліфікації, конкурентоспроможних в 

умовах ринкової економіки. 

Планування методичної роботи в Ліцеї проводиться відповідно до вимог 

чинного законодавства, плану роботи педагогічного колективу на рік, планів 

роботи педагогічної ради і методичних комісій.  

Основним органом методичної роботи в ліцеї являється педагогічна 

рада, на засіданнях якої визначаються конкретні форми роботи педагогічного 

колективу, основні завдання і напрями. Склад педагогічної ради 

затверджений наказом директора ліцею. 

Робота педагогічної ради проводилась відповідно до плану, який 

складено на навчальний рік і затверджено на першому засіданні педагогічної 

ради. Засідання проводились регулярно і своєчасно, про що свідчать 

протоколи засідань педагогічної ради. 

На засіданнях педагогічної ради розглядались питання з організації 

освітнього процесу, стан роботи методичних комісій, аналіз успішності учнів 

з теоретичного і виробничого навчання,  проведення поетапних атестацій, 

державних кваліфікаційних, державних підсумкових атестацій та інше.  

Основна увага на засіданнях педагогічної ради приділяється організації 

навчально-методичної роботи в ліцеї, визначаються конкретні її форми, 

завдання і напрями.  

Протягом останніх років педагогічний колектив успішно працює над 

єдиною методичною проблемою: «Організація середовища дистанційного 

навчання в умовах закладу професійної освіти».   

Планування роботи педагогічної ради узгоджено з планом роботи 

закладу. Вивчення протоколів засідань педради показали, що постійно  

розглядаються питання організації освітнього процесу: виконання робочих 



навчальних планів та програм; рівень навчальних досягнень здобувачів 

освіти за семестр, за рік; аналіз підсумків державної кваліфікаційної 

атестації; стан роботи з питань забезпечення життєдіяльності та охорони 

праці; рівень оснащення навчальних кабінетів та навчальних майстерень; 

стан проходження виробничої практики; аналіз виховної роботи, поведінка 

здобувачів освіти та відвідування занять; стан роботи з профілактики 

правопорушень в групах та інші. Ведеться книга протоколів засідань 

педагогічних рад, яка оформлена згідно з вимогами.  

 У Ліцеї працює методична  рада, до складу якої входять керівники 

методичних комісій. Роботою методичної ради керує методист Ліцею. 

Створений окремий методичний кабінет. Працює школа передового 

педагогічного досвіду та школа молодого спеціаліста. 

У Ліцеї працюють методичні комісії професійного циклу (керівник                       

Полякова О.М.); сфери послуг (керівник Білецька О. М.); інформаційно-

комунікаційних технологій (керівник Толстікова І.В.); природничо-

математичного циклу (керівник Козловська Н. В.); суспільно- гуманітарного 

циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник Котова Ж.П.). 

Аналіз планів роботи методичних комісій та протоколів засідань показав, що 

засідання проводяться в зазначені терміни, плани роботи методичних комісій 

узгоджені з річним планом роботи закладу.  

У  Ліцеї впроваджені новітні технології, інноваційні проекти: 

«Електронна бібліотека», «Центр профорієнтації та працевлаштування 

здобувачів освіти ліцею», «Впровадження хмарних технологій в освітній 

процес ліцею», «Google Apps for Education». Ліцей забезпечений 

комп’ютерними прикладними програмами, які впроваджені в освітній процес 

з 12 предметів (39%). Розроблені паспорти комплексного методичного 

забезпечення предметів загально професійної, професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок. Ведеться робота із створення тематичних 

папок з виробничого навчання за всіма професіями. 

Інструктивно-методичні наради проводяться один раз на місяць з питань 

поточної роботи закладу освіти або у зв’язку з необхідністю ознайомлення 

педпрацівників з новими нормативними документами, новою інформацією. 



У Ліцеї є в наявності бібліотека і електронна бібліотека на 6 

комп’ютерних місць. Бібліотека за передплатою одержує 20 періодичні 

видання, із них 14 - навчальних. Загальний фонд бібліотеки ліцею складає 

23932 примірників, навчальної літератури – 10112  примірників (42%), з них 

українською мовою - 6832 примірників (68%). Підручниками з професій, які 

атестуються Ліцей забезпечений в достатній кількості: з професійно-

теоретичної підготовки – 86%, професійно-практичної – 86%, 

загальнопрофесійної – 89%  У методичному кабінеті представлені методичні 

розробки з професій. Також частково впроваджуються прикладні 

комп’ютерні програми для підготовки учнів із згаданих професій. КМЗ з 

професійно-теоретичної підготовки – 85%, професійно-практичної – 90%, 

загальнопрофесійної – 88% . 

Самовіддана праця викладачів, майстрів виробничого навчання, 

атмосфера, яка склалася у ліцеї дає змогу успішно виконувати поставлену 

перед педагогічним колективом задачу – готувати висококваліфікованих, 

конкурентноспроможних   на ринку праці фахівців. 

 

 

Методист ліцею                                                  С. А. Буяновська 

 
 

 


