
Виконання плану методичної роботи  

за  201-2018 навчальний рік 

У Державному професійно-технічному навчальному закладі  

«Одеський професійний ліцей технологій та дизайну»  

 

Змістовна творча робота педагогічного колективу ДПТНЗ «ОПЛТД» в 

2017-2018 навчальному році дала можливість успішно реалізувати завдання 

по підготовці робітників високої кваліфікації, конкурентоспроможних в 

умовах ринкової економіки. 

Методична робота в ліцеї організована на основі Положення про 

методичну роботу № 582 від 12.12.2000 р. в професійно–технічних 

навчальних закладах,  плану роботи педагогічного колективу на рік, планів 

роботи педагогічної ради і методичних комісій. Методична робота в ліцеї 

велась згідно затвердженому плану на рік. 

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 

навчально-виробничого 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.  

З 2014 року педагогічний колектив ліцею працює над єдиною 

методичною проблемою: "Формування конкурентоспроможності майбутніх 

кваліфікованих робітників у закладі професійної (професійно-технічної) 



освіти". Методичними комісіями розробляється план втілення нових 

інноваційних педагогічних технологій на уроках. На інноваційних засадах 

працює методична комісія з професійний дисциплін, де впроваджуються 

інноваційні технології та інтерактивні методи навчання і виховання. 

Педагогічними працівниками використовуються елементи модульної 

системи, ігрові технології, рейтингова система, парні форми навчання. 

Розробляється і впроваджуються в освітній процес електронні носії 

інформації: методичні розробки, збірники завдань і ін.  

Інструктивно-методичні наради у ліцеї 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. 

В ОПЛТД працює 6 методичних комісій: професійного циклу (керівник 

Ковальчук Г.О.); професій сфери послуг (керівник Білецька О. М.); професій 

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

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

гуманітарного циклу (керівник Кушнір С. О.); класних керівників (керівник 

Загрибельна Н. В.). Плани роботи методичних комісій складаються на рік, 

засідання проводяться раз в місяць, про що свідчать протоколи, плани роботи 

методичних комісій узгоджені з річним планом роботи закладу. На 

засіданнях методичних комісій вивчається та затверджується навчально-

плануюча документація педпрацівників, розглядаються питання з  вивчення  

та впровадження передового педагогічного досвіду; стану комплексно-

методичного забезпечення предметів і професій; питання підвищення 

кваліфікації членів комісій, вивчається та розповсюджується досвід роботи з 

передових методів навчання, впровадження сучасних технологій, 

аналізується якість підготовки учнів та інші.   

В ліцеї працює методична рада, до складу якої входять керівники 

методичних комісій. Роботою методичної ради керує заступник директора з 

навчально-методичної роботи ліцею. Створений окремий методичний 

кабінет, в якому є всі необхідні документи для методичного забезпечення 

викладання дисциплін за професіями та необхідна методична література. 



Фонд кабінету постійно поповнюється творчими доробками з власного 

досвіду роботи педпрацівників, методичними посібниками, періодичними 

виданнями. З метою моніторингу методичної роботи заведені та 

заповнюються творчі паспорти педпрацівників.  

Розроблені паспорти комплексного методичного забезпечення 

предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки. 

Ведеться робота із створення тематичних папок з виробничого навчання за 

всіма професіями. Рівень навчально-методичного та дидактичного 

забезпечення навчальних предметів та професій становить 86%.  

Комплексно-методичне забезпечення з кожної професії відповідає вимогам 

навчальних планів і програм.  

З метою підвищення ділової кваліфікації і педагогічної майстерності в 

ліцеї працює школа молодого спеціаліста. Керівник школи – майстер 

виробничого навчання Валляр Н. Д. Робота школи молодого спеціаліста 

проводиться згідно плану,  затвердженого заступником директора з 

навчально-методичної роботи. У 2017-2018 навчальному році слухачами 

школи молодого спеціаліста є 12 педагогічних працівників ліцею.  

В ліцеї працює школа передового педагогічного досвіду під 

керівництвом викладача вищої категорії Юдакової Т. М., діяльність школи 

направлена на удосконалення педагогічної і професійної майстерності 

викладачів та майстрів виробничого навчання. Педагогічним колективом 

ліцею проводиться безперервний пошук ефективних прийомів і методів 

навчання. Досвід педагогічної і професійної майстерності викладача Кушнір 

С. О.,  майстрів виробничого навчання Ковальчук Г. О., Валляр Н. Д. 

вивчався і узагальнився методичними комісіями.  

Передовий педагогічний досвід Загрибельної Наталії Володимирівни, 

викладача української мови та літератури вивчався та узагальнився на 

обласному рівні у 2017-2018 навчальних роках на тему «Професійний 

саморозвиток педагога як складова його творчої індивідуальності». 
В  ліцеї впроваджені інноваційні проекти: "Електронна бібліотека", 

"Центр профорієнтації та працевлаштування учнів ліцею", "Впровадження 

хмарних технологій у навчально-виробничий процес ліцею".  



В 2017-2018 н. р. педагогічний колектив ліцею продовжив роботу над 

новим проектом «Google Apps for Education», автор-розробник - Лісовська 

Ю. М. (педагогічні працівники – Лісовська Ю. М., Толстікова І. В., 

Кушніренко А. С., Дубіна А. Ю., Троян О. В., Алексейчук З. А., Буяновська 

А. І., Стоянова О. М.).  

Кількість індивідуальних документів, розміщених у Classroom, станом 

на 22.06.2018  -  17 746  шт. 

У 2017-2018 н. р. проводилась робота щодо створення 3d  приміщення  

і об’єднані в віртуальний 3d-тур. Створений тур розміщено на сайті 

nlicey.com.ua. Тур налічує 6 приміщень. 

Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих 

можливостей педагогічних працівників, а також  вирішення проблеми 

підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців.  

Педпрацівники ліцею беруть участь в роботі предметних та профільних 

обласних методичних секцій, семінарів, які організує і проводить НМЦ ПТО 

в Одеській області. Кращі доробки викладачів та майстрів виробничого 

навчання ліцею вивчаються та розповсюджуються в ПТНЗ Одеської області: 

Кушнір С. О. (Презентація зошита-практикума з історії України),  

Загрибельна Н. В. (Тема: Професійний саморозвиток педагога як складова 

його творчої індивідуальності) та ін. Участь педагогів відзначена подякою 

НМЦ ПТО у Одеській області. 

Викладач ліцею, аспірант кафедри педагогіки Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет                                   

імені К. Д. Ушинського» Кушніренко А. С. увійшла до обласної творчої 

групи щодо роботи з обдарованими учнями, приймала участь у засіданнях 

творчої групи, на яких представила власні доробки щодо нових педагогічних 

ідей та підходів до роботи з обдарованими учнями, розвитку творчих 

здібностей  в учнів. 

Педагогічні працівники та учні ліцею постійно приймають участь у 

конкурсах. Так, заклад професійної освіти приймав участь у Всеукраїнському 

конкурсі ESTEL «Снігова королева 2017» серед студентів закладів освіти з 



перукарського мистецтва, на якому посіли І місце у номінації «Готика» 

(учениця 46 групи Магац Олена, майстер в/н Сидорчук Є. О.). 

7 лютого 2018 року учні Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну»  

прийняли участь в онлайн-уроці з нагоди Дня безпечного Інтернету (Safer 

Internet Day), заснованого Єврокомісією в 2004 році під гаслом «Створюй, 

спілкуйся та поважай: кращий Інтернет починається з тобою». В рамках 

онлайн-уроку обговорювались такі теми як: «Персональна безпека в 

Інтернеті на прикладах» і «Захисні прийоми для безпечного використання 

Інтернету». Також проводилось тестування на предмет обізнаності в 

прийомах безпечної роботи в Інтернеті та аналізу кібератаки. Всі учні 

ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей технологій та дизайну» (викладач 

Лісовська Ю. М.), що приймали участь у заході, успішно виконали тестові 

завдання та отримали сертифікати. 

Педагогічні працівники ліцею  приймали участь у конференціях, 

семінарах та наукових дослідженнях:  

№ з/п Назва заходу,  дата і місце 

проведення 

Прізвище, ініціали  - 

учасника   

Зайняте місце 

(нагороджені 

грамотами, 

дипломами) 

1 Чемпіонат Півдня України 

«Кубок Одеси» з 

перукарського мистецтва та 

макіяжу, квітень 2018 р. м. 

Одеса   

Іванова Юлія, 

учениця 3 курсу 

ліцею 

ІІ місце, диплом 

2 ХХ Ювілейний Чемпіонат 

України з перукарського 

мистецтва, нігтьової естетики і 

макіяжу, листопад,  2017, м. 

Київ 

Іванова Юлія, 

учениця 3 курсу 

ліцею 

ІІ місце, диплом 

3 Всеукраїнський конкурс 

ESTEL «Снігова королева 

2017» серед студентів закладів 

освіти з перукарського 

мистецтва, м. Київ 

Магац Олена, 

учениця 3 курсу 

ліцею 

І місце, диплов 

4 Всеукраїнськаа науково-

практична конференція 

«Студентські соціальні 

ініціативи: реалії та 

перспективи» 

(Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет                            

Кушніренко А. С.,  

викладач 

Сертификат 



імені К. Д. Ушинського), 

грудень, 2017.   м. Одеса 

 

5 Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Студентські соціальні 

ініціативи: реалії та 

перспективи» 

(Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет                            

імені К. Д. Ушинського), 

травень, 2018, м. Одеса 

 

Лісовська О. М., 

заст. директора з 

НМР, Кушніренко 

А. С.,  викладач 

Сертификати 

6 Онлайн-урок з нагоди Дня 

безпечного Інтернету (Safer 

Internet Day), лютий, 2018, м. 

Одеса  

Учні ліцею Сертификати 

7 Міжнародний стартап за 

напрямком «Дизайн» від 

Лондонського університету 

мистецтв, тема «Створення 

креативних проектів для 

творчого портфоліо» 

Лісовська О. М., 

заст. директора з 

НМР, 

Підлубна І. Л., 

старший майстер, 

Ковальчук Г. О., 

майстер 

виробничого 

навчання 

Сертификати 

 

У  2017- 2018 н. р. атестувались: 7 викладачів та 8 майстрів 

виробничого навчання.   

 У 2017-2018 навчальному році проводиться робота щодо ліцензування 

освітньої діяльності з робітничих професій. 

 Центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет, в якому 

проводяться індивідуальні та колективні форми методичної роботи. 

Кабінет здійснює допомогу викладачам і майстрам виробничого 

навчання в підготовці до навчальних занять і позаурочних заходів. В кабінеті 

сконцентровані інформаційні, навчально-методичні матеріали, зразки 

планової та звітної документації. 

Робота методичного кабінету тісно пов’язана з роботою бібліотеки, яка 

проводить ціленаправлену роботу з надання  професійної і педагогічної 

інформації. 

Бібліотека ліцею за передплатою одержує 23 періодичні видання. 

Загальний фонд бібліотеки ліцею складає 19876 примірників, навчальної 



літератури – 6078  примірників, з них українською мовою - 2986 

примірників. Станом на 01.07.2018 року кількість читачів становить 470 осіб. 

План роботи складається на рік, затверджений заступником директора з 

навчально-виховної роботи, документація бібліотеки ведеться належним 

чином. В ліцеї працює електронна бібліотека, яка дозволяє збирати, зберігати 

і ефективно використовувати колекції електронних документів, підручників, 

навчальних посібників, відеоматеріалів та ін.  

Ліцей забезпечений комп’ютерними прикладними програмами, які 

впроваджені у навчальний процес з 12 предметів (39%) (Microsoft Office,  

Доктор Веб, Pragma, OpenOffice Writer, ABBYY Lingvo x5, програми 

сканування та розпізнавання текстової та графічної інформації Fine Reаder, 

OpenOffice Draw, . Scribus, Chrome. В кожному  кабінеті  наявний доступ до 

Інтернету (за wi-fi технологією, а також за допомогою локальних мереж, які 

підключені до глобальної мережі Інтернет).  

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. 

 

 


