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Змістовна творча робота педагогічного колективу Одеського 

професійного ліцею технологій та дизайну Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет                              

імені К. Д. Ушинського» в 2016-2017 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 професійному навчальному закладі". 

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 навчальний процес електронні носії інформації: методичні 

розробки, збірники завдань і ін.  

Інструктивно-методичні наради у ліцеї проводяться один раз на місяць 

з питань поточної роботи навчального закладу 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 85%.  

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 2016-2017 навчальному році слухачами 

школи молодого спеціаліста є 14 педагогічних працівника 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 викладачів 

Кушніренко А. С., Котової Ж. П.,  майстрів виробничого навчання                        



Іванової О. М., Толстікової І. В. вивчався і узагальнився методичними 

комісіями.  

В  ліцеї впроваджені інноваційні проекти: "Електронна бібліотека", 

"Центр профорієнтації та працевлаштування учнів ліцею", "Впровадження 

хмарних технологій у навчально-виробничий процес ліцею".  

В 2016-2017 н. р. педагогічний колектив ліцею розпочав 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., Буяновська А. І.). Активність учнів у 

сервісах Google Suite for Education наведена на рис. 1.  

 

 

Рис. 1 – Активність учнів, у сервісах Google Suite for Education 
 

Кількість індивідуальних документів, розміщених у Classroom, станом 

на 30.05.20017  -  4 849 шт. 

З даного графіку видно, що за період, котрий система дозволяє 

відстежити не було зареєстровано жодного дня без активності учнів, 

включаючи дні зимових свят. Періоди зниження активності були зумовлені 

святами, та виходом груп на виробничу практику.  

 

У 2016-2017 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, що сумарно вже мають 927 

переглядів. 

Упровадження інновацій сприяє виявленню нових творчих 

можливостей педагогічних працівників, а також  вирішення проблеми 

підготовки високоякісних конкурентоспроможних фахівців. Так, 05 грудня 

2016 року навчальний заклад провів захід з нагоди третьої річниці Центру 

ПП – щорічний захід «Формула успіху». Для учнів ліцею під час заходу було 

проведено навчання з організації власної справи Воротинцевою І. В., 

заступником начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації юридичного 

департаменту Одеської міської ради. Педагогічні працівники ліцею 

заслухали доповідь Царьової Є. С., заступника директора з НВР ДНЗ 

«Хмельницький центр ПТО сфери послуг», автора державних стандартів і 

підручників зі швейних професій щодо розробки державного стандарту ПТО 

з професії «Швачка» та порядку надання навчальній літературі грифів МОН.  

У 2016-2017 н.р. в ліцеї продовжилась робота стартапу з перукарського 

мистецтва. Підсумком роботи стартапу стало підведення підсумків роботи 

секції «Intercoiffure Україна» у навчальному закладі. У проекті прийняли 

участь учні ліцею соціально незахищених категорій. Співпраця з фахівцями 

міжнародного рівня з перукарського мистецтва дає можливість учням 

ознайомитись із європейськими та міжнародними стандартами і 

технологіями, що значно підвищить їх затребуваність на ринку праці та 

збільшить пропозиції щодо проходження виробничої практики та 

подальшого працевлаштування. 

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: 

Загрибельна Н. В. (Презентація робочого зошита з української мови за 

професійним спрямуванням),  Степул Наталія Миколаївна (Тема: Щодо 



діяльності практичного психолога  у ПТНЗ) та ін. Участь педагогів 

відзначена подякою НМЦ ПТО у Одеській області. 

У 2016-2017 н. р. вивчався і узагальнився на рівні області досвід роботи 

викладача Загрибельної Н. В. У наступному навчальному році для вивчення 

педагогічного досвіду на рівні області були направлені методичні посібники 

Кушнір С. О. та Лісовської Ю. М. для розгляду на методичній раді НМЦ 

ПТО в Одеській області.  

Одеський професійний ліцей технологій та дизайну продовжує 

співпрацю з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів та  

Інформаційно-методичним центром Департаменту освіти і науки Одеської 

міської ради.  

Педагогічні працівники та учні ліцею постійно приймають участь у 

конкурсах. Так, навчальний заклад приймав участь у 7-ому Конкурсі на 

кращий веб-сайт закладу освіти , в якому посів 7 місце, у Одеській області  - 

1 місце. У Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії 

перукар серед учнів ПТНЗ (ІІ етап) посіли ІІ місце (учениця 36 групи Чебан 

К., майстер в/н Сидорчук Є. О.). 

Педагогічні працівники ліцею  приймали участь у конференціях, 

семінарах та наукових дослідженнях:  

№ 

з/п 

Назва заходу (проекту), в якому 

приймали участь, тема виступу 

Дата і місце 
проведення 

заходу 

Прізвище, 
ініціали  - 
учасника  

(учасників у 
команді) 

Викладач чи 
майстер 

виробничого 
навчання, що 

підготував 
учасника (ів) або 
приймав участь у 

заході  

Зайняте місце 
(нагороджені 
грамотами, 

дипломами за 
участь) 

1 

VIІІ Всеукраїнська 

науково- 

практична Інтернет-

конференція на тему 

«Інноваційна професійно-

технічна освіта: 

пошуки шляхів оновлення» 

(Інститут післядипломної 

освіти інженерно-

педагогічних пирацівників) 

 2017 р.  

Кушнір С.О., 

Лісовська 

Ю.М.,   

Білецька  

О. М., 

Толстікова  

І. В,.  

Троян О. В., 

Кришталь  

В. Г.,, 

Ьуяновська 

С. А. 

Доповіді 

2 Всеукраїнська науково- 2017 р.,  Лісовська О. Доповідь 



практична конференція 

присвячена 200-ччю ДЗ 

«Студентські соціальні 

ініціативи: реалії та 

перспективи 

ПНПУ М. 

 

3 

ІІІ Міжнародний конгрес 

«Глобальні виклики 

педагогічної освіти в 

університетському 

просторі», м. Одеса, 2017 – 

с. 82-83 

2017 р., 

ПНПУ 
 

Лісовська О. 
М., 

Шапошнікова 

Н. П. 
 

Доповідь 

4 

Науковий Вісник 

Південноукраїнського 

національного 

педагогічного університету 

 ім. К. Д. Ушинського» 

(збірник наукових праць) 

 

2017 р., 

ПНПУ 
 

Шапошнікова 

Н. П. 
 

Стаття 

5 

Вісник Черкаського  

університету. Серія 

Педагогічні науки,  

№7.2017,  

м. Одеса, 2017 –  

с. 76-80 

2017 р.  
Лісовська  

О. М. 

 

Стаття 

6 

Науково-практичний 

журнал «Наука і освіта» 

Південноукраїнського 

національного 

педагогічного університету 

 ім. К. Д. Ушинського», 

2017 р. 

 
Лісовська  

О. М. 
 

Стаття 

7 

Науковий вісник 

Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

2017 р. 

 

Лісовська 

 О. М. 

 

Стаття 

8 

Вісник Херсонського  

університету. Серія 

Педагогічні науки 

 

2017 р. 

 

Лісовська  

О. М. 

 

Стаття 

9 

Міжнародна науково-

практична конференція  

«Вища школа в контексті 

євроінтеграційних 

процесів» (збірник тез 

доповідей), 

м. Черкаси, 2017 – с. 110-

112  

2017 р. 

 

Лісовська  

О. М. 

 

Доповідь 

 

Педагогічні працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації 

згідно графіку: 



- у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  

(викладачі – 3 особи (Білецька О. М., Толсіткова І. В., Кушнір С. О.); 

майстри виробничого навчання -  3 особи (Троян О. В., Буяновська С. 

А., Кришталь В. Г.),    

-  у Хмельницькому науково-методичному центрі для старших майстрів  

(Приходько Л. В.),  

У  2016- 2017 н. р. атестувались:  1 викладач (Кушніренко А. С.) на 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», директор, 

3 заступники директора та 2 старші майстри -  на відповідність займаній 

посаді. 

 В 2016-2017 навчальному році проводиться робота щодо підготовки до 

атестації по визначенню спроможності здійснювати діяльність по наданню 

освітніх послуг з професій: агент з організації туризму; черговий по поверху 

(готелю, кемпінгу, пансіонату) та атестації на право провадження освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої освіти. Підготовка здійснювалась 

згідно робочої програми. Навчальний заклад визнаний атестованим у сфері 

повної загальної середньої освіти строком на 10 років. Ліцеєм підготовлені 

документи до розгляду Регіональною експертною радою щодо визначення 

спроможності здійснювати діяльність по наданню освітніх послуг з 

професій: агент з організації туризму; черговий по поверху (готелю, 

кемпінгу, пансіонату). 

 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 21346 примірників, навчальної 

літератури – 6510  примірників, з них українською мовою - 3100 прим.  

Середній за професіями рівень забезпечення учнів підручниками становить 

82% (з них українською мовою 45%), посібниками – 72% (з них українською 

мовою – 81%), забезпечення методичними матеріалами – 76% (українською 

мовою – 100%). Станом на 01.07.2016 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. 

 

 

Заступник директора  

з навчально - методичної роботи                                       О. М. Лісовська 

 

 

 


