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ЄДИНИЙ ПЛАН 
методичної роботи Державного  навчального закладу 

 «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва  

та  сфери послуг  Харківської області» 

на 2020 / 2021 навчальний рік 

Проблема, над якою працює педагогічний колектив: 

«Від інноватики в освіті та на виробництві через майстерність педагога  до формування 

 компетентного учня та робітника» 

Проблеми, над якими працюють методичні комісії: 
1 Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної 

підготовки:                  

Створення сучасного предметного  інформаційного  простору                                                                                                  

з метою реалізації цілей Нової школи щодо компетентнісного 

навчання» 

2. Методична комісія викладачів природничо-математичної 

підготовки:             

«Розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів як один із  

факторів формування професійно компетентного учня» 

3. Методична комісія викладачів фізичної культури і Захисту 

України 

«Створення системи для розвитку здоров’язберігаючої 

компетентності учнів» 

4. Методична комісія  педагогічних працівників професій  

швейного виробництва:                                                                          

«Використання сучасних виробничих та педагогічних 

технологій   на уроках виробничого і теоретичного навчання в 

підготовці професійно компетентного робітника»                                                                                                          
 

5. Методична комісія педагогічних працівників професій  сфери 

послуг           

«Шляхи формування компетентного учня через підвищення 

інтересу  до теоретичного і виробничого навчання» 

 
6. Методична комісія класних керівників і майстрів в/н:                «Компетентний підхід до виховання особистості учня на 

основі інноваційних технологій» 

 

 

 



 
Основні задачі і 

проблеми 

Педагогічні ради Інструктивно-

методичні наради 

Відкриті, 

експеремента-

льні уроки, 

виховні заходи 

Педагогічні 

семінари, школи 

передового 

досвіду 

Методичні комісії 

(загальні питання) 

Контроль Термін 

викона- 

ння 

1. Складення 

планів, корекція 

програм 

 1.Затвердження 

складу педради, 

вибори секретаря 

педради 

 1.Підсумки роботи за 

2019/2020н.р., задачі 

на новий 2020/2021 

навчальний. рік. 

 

 

1.День знань  1.Проведення 

аналізу та 

виявлення проблем 

з питань методики, 

педагогіки, 

психології 

1. Корегування 

планів і програм 

1. Контроль за 

складенням і 

робочих планів і 

програм 

Серпень, 

вересень 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Підбір і 

розстановка 

кадрів 

2.Підсумки роботи 

педколективу за 

2019/2020 н.р. та 

завдання педагогіч- 

ного колективу щодо 

підвищення якості 

освітнього процесу у 

2020/2021 н.р. 

2. Вимоги щодо 

навчальних планів, 

програм, облікової і 

звітної документації. 

2.День здоров’я 2.Курси 

педагогічного  

мінімуму 

2.Аналіз стану та 

використання 

навчально-

матеріальної бази, 

підготовка 

відповідної 

документації 

2.Організація 

освітнього 

процесу 

3. Розподіл 

педнавантаження 

3.Затвердження 

плану роботи 

педколективу на 

2020/2021 н.р. 

3.Інформація про 

проведення 

перевірних к/р за 

текстами НМЦ ПТО у 

Харківській області 

 

3.Предметний 

тиждень з 

фізичної культури 

„Фізична культура 

і спорт – це наше 

здоров’я”  

  3.Ознайомлення з 

планом роботи м/к на 

новий рік 

3.Рівень 

викладання 

предметів і 

професій 

 4. Складення 

розкладу занять 

4.Стан підготовки 

Центру до роботи в 

осінньо-зимовий період 

4.Узгодження термінів 

проведення відкритих 

уроків, предметних 

тижнів 

 4.Школа молодого 

викладача і майстра 

в/н 

  4.Виконання 

єдиних  вимог до 

учнів 

5. Участь у 

всеукраїнських 

експериментах, 

конкурсах 

5. Організація роботи 

педколективу над 

експериментом 

всеукраїнського рівня 

«Формування 

готовності майбутніх 

кваліфікованих 

робітників» 

5. Задачи 

педколективу в роботі 

над ІІ етапом 

експерименту 

 5.Робота служби 

НТПІ 

5.Інформація щодо 

участі в ІІ етапі 

експерименту 

6.Контроль за  

роботою над 

експериментом 



1.Аналіз нового 

контингенту 

здобувачів освіти, 

організація 

позаурочного часу 

здобувачів освіти 

1. Аналіз 

контингенту 

здобувачів освіти І 

курсу та умови 

адаптації у закладі 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 
 

1.Аналіз вхідного 

діагностування 

здобувачів освіти 

першого курсу. 

Заходи по 

підвищенню якості 

знань учнів 

 1. Предметний 

тиждень з 

математики: «Я і 

математика» 

(викладач Ожго 

Л.К.) 

 1. Організація 

дистанційного 

навчання під час 

карантину шляхом 

запровадження веб-

ресурсу «Google 

Classroom» 
Форма проведення 

– майстер-клас 

 1.Аналіз результатів 

перевірних робіт за 

текстами  НМЦ ПТО 

у Харківській 

області. Складання 

заходів по ліквідації 

прогалин у знаннях 

здобувачів освіти 

1.Зміст та 

викладання 

розкладу №2 

Жовтень 

2020 

2. ІІ 

(формувальний)  

етап 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня 

«Формування  

готовності 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької 

діяльності» 

2. Інформація про 

роботу 

педколективу над 

ІІ(формувальним) 

етапом 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня «Формування  

готовності 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької 

діяльності» 

2.Організація роботи 

педколективу над 

ІІ(формувальним) 

етапом 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня «Формування  

готовності 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької 

діяльності» 

 2.Засідання школи 

молодого педагога 

 

 

2. Формування  

підприємницької 

компетентності у 

здобувачів освіти на  

уроках теоретичного 

і виробничого 

навчання  

2.Стан роботи 

педколективу над 

ІІ(формувальним) 

етапом 

експерименту 

всеукраїнського 

рівня 

«Формування  

готовності 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької 

діяльності» 

3.Організація 

профорієнтаційної 

роботи в Центрі 

3.Проблеми 

профорієнтаційної 

роботи шляхи їх 

вирішення 

3. Стан організації 

профорієнтаційної 

роботи в школах міста 

Харкова 

 3.Робота курсів 

педагогічного 

мінімуму 

3. Інформація про 

проведену 

профорієнтаційну 

роботу  

3.Контроль за 

профорієнтаційною 

роботою педагогів 

  

4.Атестація 

педагогічних 

працівників 

Центру 

 4. Вимоги щодо 

атестації педагогів в 

2021 році: алгоритм 

підготовки до 

атестації педагогічних 

працівників Центру  

4.Предметний 

тиждень з хімії і 

біології «Хімія і 

біологія: моя 

майбутня професія» 

 

 4. Підготовка 

педагогів щодо 

атестації 

4. Проведення 

відкритих уроків, 

позаурочних 

заходів, участь в 

методичних 

заходах 

5.Робота з 

обдарованною 

молоддю 

 5.Розвиток 

особистості через 

залучення участі до 

різноманітних видів 

творчої діяльності 

5. Відкритий 

виховний захід 

 5.Виявлення здібних 

здобувачів освіти з 

метою підготовки їх 

до участі в обласних 

олімпіадах 

5.Аналіз роботи 

предметних 

гуртків 



1.Вивчення і 

впровадження 

передового 

педагогічного 

досвіду 

 1.Вивчення 

інструктивно-

методичних 

матеріалів 

1. Відкритий урок з  

української мови і 

літератури  

1. Робота школи 

молодого викладача 

та майстра в/н 

 1.Обговорення 

матеріалів щодо 

складання тестових 

завдань для 

здобувачів освіти 

1.Аналіз планів 

роботи 

викладачів, 

майстрів в/н 

Листопад

2020 

  

2.Удосконалення 

проведення уроків 

теоретичного 

навчання 

 2.Форми і методи 

проведення уроків 

 2. Робота служби 

НТПІ 

2. Обговорення 

взаємовідвіданих  

уроків 

 2. Аналіз роботи 

педагогів з 

обдарованою 

молоддю 

 3. Організація 

підготовки учнів 

щодо участі у  

ЗНО - 2021 

 

  3. Інформація про 

проведення ДПА у 

формі ЗНО -2021  

 3. Робота курсів 

педагогічного  

мінімуму 

3. Про організацію 

підготовки 

здобувачів освіти до 

ДПА у формі ЗНО на 

уроках і в 

позаурочний час 

3.Організація 

підготовки 

здобувачів освіти  

до ДПА у формі 

ЗНО 

4. Організація і 

проведення 

предметних 

тижнів 

 4. Інформація про 

підготовку щодо 

проведення 

предметних тижнів 

4. Предметний 

тиждень з 

української мови і 

літератури 

«Тиждень 

писемності та 

мови» 

 4. Аналіз проведення 

предметних тижнів 

4. Контроль за 

виконанням 

проведення 

предметних 

тижнів 
 

1.Підготовка і 

проведення 

заліків, атестацій 

за I семестр 

2020/2021 

навчального року 

 1.Підготовка і 

проведення 

семестрової атестації 

 

Звітна документація за 

І семестр 

2020/2021н.р. 

1. Проведення 

відкритого 

виховного заходу 

1.Семінар 

«Навчання. 

Проектування 

уроку» 

(Форма проведення 

– дискусія) 

 1. Організація 

проведення атестації 

за І семестр 

2020/2021н.р. 

1. Аналіз 

результатів 

успішності 

здобувачів освіти   

за І семестр 

2020/2021 н.р. 

2. Якість атестації  

рівня знань 

Грудень 

2020 

 . 

 

 

 

2. Формування 

підприємницької 

компетентності 

здобувачів освіти   

 2. Інформація про 

формування 

підприємницької 

компетентності учнів 

на уроках 

теоретичного 

навчання 

 . 2. Формування 

підприємницької 

компетентності 

здобувачів освіти   

2. Аналіз 

формування 

підприємниць 

компетентності на 

уроках 

теоретичного і 

виробничого 

навчання 



3. Застосування 

регіонального 

компоненту на 

уроках 

 3.Регіональний 

компонент на уроках 

теоретичного 

навчання 

 3. Робота  школи 

молодого викладача 

та майстра в/н 

3. Інформація про 

застосування 

регіонального 

компоненту на 

уроках 

3.Аналіз роботи 

педагогів по 

впровадженню 

регіонального 

компоненту на 

уроках 

теоретичного і 

виробничого 

навчання 

3.Стан підготовки 

здобувачів освіти  

до обласних 

олімпіад 

 3.Аналіз проблемних 

питань у роботі з 

обдарованою 

молоддю  

  3.Обговорення форм 

і методів роботи з 

обдарованою 

молоддю 

3. Стан підготовки 

здобувачів освіти  

до обласних 

олімпіад 

1 Форми роботи 

по підвищенню 

якості знань, 

умінь, навичок 

1.Підсумки роботи 

педколективу за I 

семестр  2020/2021 

навчального року 

1.Підсумки 

успішності учнів за I 

семестр 2020/2021 н.р. 

Завдання викладачів 

на II семестр 

2020/2021 

навчального року 

 1. Предметний 

тиждень з історії 

України  

 

 

2.Відкритий урок 

з історії України 

(викладач Одерій 

Т.В.) 

 

1.Педагогічні 

читання 

«Організація 

роботи педагогів  

під час 

дистанційного 

навчання 

здобувачів освіти  » 
(Форма 

проведення – 

круглий стіл) 

 1. Підсумки роботи 

методкомісій за І 

семестр 

2020/2021навчальног

о року 

1.Аналіз роботи 

методичних 

комісій за І 

семестр 2020/2021 

н.р. 

Січень 

2021 

2. Охорона праці і 

безпека 

життєдіяльності 

здобувачів освіти  

під час 

проведення 

освітнього 

процесу 

2. Безпечні умови 

праці та навчання 

учасників освітнього 

процесу 

2.Створення 

безпечних умов праці 

учасників освітнього 

процесу. Про ведення 

документації з 

охорони праці і 

безпеки 

життєдіяльності 

  2. Конференція на 

тему «Методика. 

Практика. Досвід» 

 

2. Безпека 

життєдіяльності 

здобувачів освіти  під 

час проведення 

освітнього процесу 

2.Аналіз 

проведення 

заходів щодо 

охорони праці і 

безпеки 

життєдіяльності 

3. Участь в 

експерименті 

всеукраїнського 

рівня 

«Формування 

готовності 

майбутніх 

кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької 

діяльності» 

3.Результати ІІ 

(формувального) 

етапу експерименту  

всеукраїнського 

рівня за темою 

«Формування 

готовності майбутніх 

кваліфікованих 

робітників до 

підприємницької 

діяльності» 

3. Проведення заходів 

в згідно плану 

 3.Засідання школи 

молодого педагога 

 

3. Інформація про 

участь педагогів у ІІ 

етапі експерименту 

3.Аналіз 

проведеної роботи 

над ІІ етапом 

всеукраїнського 

експерименту 



1. Впровадження 

елементів 

інновацій  на 

уроках 

виробничого 

навчання 

 1.Інформація щодо 

впровадження 

елементів інновацій 

на уроках 

виробничого навчання 

з метою формування 

підприємницької 

компетентності 

 

 1.Предметний 

тиждень 

хутровиків 

«Професія мого  

майбутнього», 

кравців «Ця 

дивовижна 

професія» 

1.Засідання школи 

молодого викладача 

і майстра в/н 

1.Обговорення 

доповідей, 

проведення 

предметних тижнів 

1.Стан 

впровадження 

елементів 

інновацій на 

уроках 

теоретичного і 

виробничого 

навчання 

Лютий 

2021 

2.Взаємовідвідува-

ння уроків 

 2. Проведення 

педагогами відкритих 

уроків, предметних 

тижнів. Оформлення 

відповідних матеріалів 

2. Відкрити уроки 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

швейного 

напрямку 

2.Засідання школи 

передового досвіду 

  

2.Інформація про 

роботу по розробці 

дидактичних 

матеріалів 

різнорівневого 

плану, тестових 

завдань 

2.Аналіз  

взаємовідвідуван-

ня уроків 

3.Організація 

підготовки 

здобувачів освіти  

ІІІ курсу до ДПА 

у формі ЗНО і 

ЗНО 

 3.Завдання викладачів 

у період підготовки 

здобувачів освіти  до 

ДПА у формі ЗНО і 

ЗНО 

 

 

 

 

 3.Семінар 

«Методична 

допомога і 

взаємодопомога для 

підвищення рівня 

педагогічної 

майстерності». 

(Форма проведення 

– педагогічний 

консиліум) 

 

3.Стан підготовки до 

ДПА у формі ЗНО і 

ЗНО  здобувачів 

освіти  ІІІ курсу  

3. Організація 

підготовки 

здобувачів освіти  

до ДПА у формі 

ЗНО і ЗНО 

1. Проведення 

ДПА і ЗНО  для 

випускників  IIІ 

курсу 

 

1.Підготовка 

здобувачів освіти   

ІІІ курсу до ЗНО та 

ДПА 

  

1.Вивчення 

Положення про 

порядок закінчення  

2020/2021 

навчального року і 

проведення ДПА 

Аналіз успішності 

здобувачів освіти  ІІІ 

курсу  

  1.Обговорення 

підготовки 

здобувачів освіти   

ІІІ курсу до ДПА у 

формі ЗНО і ЗНО 

 

1. Реєстрація 

здобувачів освіти  

щодо участі в 

ДПА у формі ЗНО 

і ЗНО 

 

Березень 

2021 

2. Роль бібліотеки 

у вихованні 

здобувачів освіти   

2. Роль бібліотеки в 

формуванні 

інформаційної 

культури учасників 

освітнього процесу  

2. Бібліотека – основа 

інформаційного 

простору для 

здобувачів освіти  і 

педагогів Центру 

2. Проведення 

бібліотечних 

заходів 

 2. Інформація 

бібліотекаря щодо 

новинок методичної 

літератури 

2. Стан роботи 

бібліотеки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Стан підготовки 

робітничих кадрів за 

Державними  

стандартами 

3.Про стан 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників з професії 

«кухар» 

3.Стан підготовки 

кваліфікованих 

робітників з професії 

«кухар» 

3. Предметний 

тиждень з професії  

«Кухар; кондитер» 

 

3. Робота курсів 

педагогічного 

мінімуму 

3. Робота з 

обдарованою 

молоддю 

3.Виконання 

навчальних планів 

і програм 

4. Атестація 

педагогів 

 4.Самоосвіта педагога 

як складова 

вдосконалення 

педагогічної 

майстерності 

4.Відкриті уроки  

теоретичного і 

виробничого 

навчання  

4.Засідання школи 

передового досвіду 

4.Форми і методи 

самоосвіти педагога 

 4.Аналіз 

проведення 

атестації педагогів 

1. Впровадження 

передового 

педагогічного і 

виробничого 

досвіду 

педагогами 

Центру 

  1. Використання 

передового 

педагогічного досвіду 

педагогами Центру 

1. 3. Предметний 

тиждень з професії  

 «Перукар» 

 

1. Робота школи 

передового 

педагогічного 

досвіду  

 

1. Передовий 

педагогічний досвід 

педагогів Центру 

1.Аналіз 

впровадження 

передового 

педагогічного і 

виробничого 

досвіду 

педагогами 

Центру 

Квітень 

2021 

2. Стан ведення 

журналів 

теоретичного і 

виробничого 

навчання 

 2. Результати 

перевірки ведення 

журналів 

теоретичного і 

виробничого навчання 

 2. Робота школи 

молодого викладача 

і майстра в/н  

  

2. Обговорення 

вимог щодо ведення 

журналів т/н 

2. Контроль за 

веденням 

журналів 

теоретичного і 

виробничого 

навчання 

4. Використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій під час 

дистанційного 

навчання 

 4.Роль ІКТ в 

підвищенні якості 

підготовки майбутніх 

робітників 

 4.Засідання школи 

молодого викладача 

і майстра в/н. 

 

4. Використання ІКТ 

на уроках 

теоретичного і 

виробничого 

4. Аналіз 

використання ІКТ 

на уроках 

теоретичного і 

виробничого 

3. Інновації у 

навчанні 

  3. Впровадження 

інноваційних 

технологій  в освітній 

процес 

 

 3.Робота курсів  

педагогічного 

мінімуму 

 

3.Обговорення 

розробки 

дидактичних 

матеріалів з 

елементами 

інновацій 

3.Аналіз 

результатів огляду 

дидактичних і 

методичних 

матеріалів  



1. Реалізація 

єдиної методичної 

проблеми 

 1.Робота 

педагогічного 

колективу над ІІІ 

етапом методичної  

теми «Від інноватики 

в освіті та на 

виробництві через 

майстерність 

педагога до 

формування 

компетентного учня 

та  робітника » 

1. Роль методичних 

комісій в 

удосконаленні методів 

і нових форм 

проведення уроків 

1. Виставка-огляд 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього 

процесу 

1.Семінар на тему 

«Інноваційні 

технології у 

навчально 

виховному процесі: 

теорія, практика, 

досвід» 

(Форма проведення 

– проблемний стіл) 

 

1. Звіти педагогів про 

роботу над 

методичними темами 

1. Стан роботи 

педколективу над 

реалізацією єдиної 

методичної 

проблеми 

Травень 

2021 

2. Про 

організоване 

закінчення  

2020/2021навчаль

ного року 

 

2. Про розподіл 

попереднього 

навантаження 

 

2. Обговорення 

закінчення 

2020/2021навчального 

року, попереднього 

педнавантаження  

 

 2. Робота школи 

передового досвіду 

 

Робота школи 

молодого педагога 

2. Обговорення 

заходів щодо 

закінчення 2020/2021 

навчального року 

2. Підсумки 

роботи 

педколективу за 

2020/2021навчаль

ний рік 

4.Оздоровлення 

учнів у літній 

період 

4.Про оздоровлення 

учнів у літній період 

4. Оздоровлення 

учнів-сиріт  у літній 

період 

 4.Робота курсів  

педагогічного 

мінімуму 

 4. Робота по 

організації 

оздоровлення 

учнів –сиріт у 

літній період 

1. Підведення 

підсумків роботи 

педколективу 

 1. Моніторинг стану 

викладання предметів 

2.Аналіз проведення 

методичних заходів 

3.Підготовка звітної 

документація за 

навчальний рік 

 1. Конференція на 

тему «Обмін 

досвідом роботи» 

1. Підсумки роботи 

викладачів за своїми 

методичними темами 

 1.Аналіз 

успішності 

здобувачів освіти  

за 

2020/2021навчаль

ний рік 

Червень 

2021 

2. Підготовка до 

нового навчального 

року 

 2.Підготовка кабінетів, 

навчально-плануючої 

документації до нового 

навчального року 

 

   2. Стан підготовки 

кабінетів, 

майстерень 

навчально-

плануючої 

документації до 

нового навчального 

року 

  

 

 

 

Методист                                                              Людмила   Мелешкова 
  


