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Навчально-методична робота 

 Неможливо жити краще, ніж проводячи життя в прагненні 

стати досконалішим. Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. 

(Сократ) 

       Роль навчально - методичної роботи відчутно зростає сьогодні в зв’язку з 

необхідністю раціонально та оперативно використовувати інноваційні форми 

та методи навчання та виховання, тому що методична робота – найвагоміший 

засіб підвищення педагогічної майстерності викладачів, майстрів 

виробничого навчання. Вона зв’язує в єдине ціле всю систему роботи  

ДПТНЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти». 

          Для здійснення методичної роботи в центрі працює ресурсний центр 

(методичний кабінет), в якому створені всі умови для індивідуальної та 

колективної форм роботи.  

Методичний кабінет  забезпечений комп’ютерною та офісною 

технікою,  має сучасний інтер’єр. Для ефективної роботи методичної служби 

здійснено підключення до мережі Інтернет, що дозволяє працювати з 

електронною поштою, здійснювати пошук нормативно-правових документів, 

інформаційних даних, поповнювати інформацією училищний веб-сайт, тобто 

використовувати всі можливості мережі Інтернет. 

В нашому освітньому закладі  методичний кабінет по праву можна 

назвати консультативним, інформаційним  та самоосвітнім центром 

педагогів, так як викладачі, майстри виробничого навчання 

використовують Wi-Fi покриття, яким охоплений весь корпус (і методичний 

кабінет зокрема) для самоосвітньої діяльності, тобто підвищення 

професійних компетентностей. 

Прагнучи досягти поставленої мети, педагогічний колектив центру 

ПТО основну увагу зосереджує на розв’язання трьох основних груп 

питань:  

 робота над єдиною НМП «Реалізація сучасних педагогічних технологій 

освіти на засадах  компетентнісного підходу»; 
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 інноваційний розвиток навчального закладу;  

 формування наукового потенціалу педагогічних працівників. 

Концепція методичної роботи: теорія+практика+методика= 

результативність.  

Основний напрямок роботи: надання дієвої кваліфікованої допомоги 

педагогічним працівникам у здійсненні методичної роботи. 

Робота над  обраною  науково-методичною проблемою має наступні аспекти: 

 теоретичний (розробка ПДЗ предметів і професій). 

Методичною службою розроблена система комплектації матеріалу з 

теми уроку, яка складається із наступних блоків: методичний блок, 

дидактичний блок. контрольний блок, інструкційний блок,інформаційний 

блок, електронний блок.  

 практичний (впровадження ПДЗ в освітній процес центру) 

 Співпраця з НМЦ ПТО.  

      Згідно плану  спільної роботи Управління освіти і науки Чернігівської 

облдержадміністрації та НМЦ ПТО у Чернігівській області  на базі центру 

проводяться обласні постійно діючі методичні секції, обласні онлайн 

майстер-класи для педагогічних правників області в рамках обміну досвідом. 

 Засідання педагогічної ради  проходять згідно плану роботи центру 

в установлені терміни. Розглядалися всі заплановані питання та приймалися 

рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. Педагогічна рада 

визначала кардинальні напрями роботи центру, основні проблеми 

професійнор-теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, 

виховної, методичної роботи. 

 Відкриті  уроки  та позаурочні заходи це  загальноприйнятий 

 методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда 

нових педагогічних надбань і актуальних питань методики. Без відкритого 

уроку неможливо здійснити поширення і впровадження передового 

педагогічного досвіду.   
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 Робота методичних структур.  

       З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної 

колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, 

на базі методичного кабінету працюють методичні структури: методична 

рада, 4 методичних комісій,  школа молодого спеціаліста «Шлях до 

майстерності», школа передового педагогічного досвіду, школа 

«Комп’ютерної грамотності», семінар-практикум інноваційної діяльності 

педпрацівників «Формула успіху» 

 Участь у конкурсах 

2013р., обласний конкурс по створенню навчальних відеофільмів – І місце, 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері 

ПТО – І місце, Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій – ІІІ місце.  

2014р., конкурс «Панорама творчих уроків» від журналу «Профтехосвіта» - 

ІІ місце. 

2015р., обласний конкурс «Найкращий педагогічний блог»  - ІІ місце; 

обласний педагогічний конкурс серед викладачів професійно-теоретичної 

підготовки «Зірка профтехосвіти» - ІІІ місце. 

2018р., обласний методичний конкурс серед методистів ПТНЗ «Методичний 

Олімп» - І місце. 

 Форум педагогічних ідей 

       Педпрацівники центру надсилають методичні матеріали до журналів 

«Профтехосвіта», «Педагогічна майстерня», «Професійно технічна освіта» та 

інші.  

 Виставка-презентація дидактичних матеріалів 

     Пошуки, експерименти, досягнення методичної роботи педпрацівників за 

навчальний рік представлені на  щорічній  виставці-презентації  дидактичних 

матеріалів «Червень ….». Виставка-презентація дидактичних матеріалів це 

підсумок роботи педагогічного колективу, кожного педагогічного працівника  

над єдиною науково-методичною проблемою за навчальний рік; 

 


