
Звіт про методичну роботу у 2020/2021 

навчальному році 
 

        В ЗП(ПТ)О розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням 

умов організації освітнього процесу та потреб педагогічних працівників щодо 

підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів, яка включає 

заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, аналітико-

моніторингову діяльність педагогічного колективу. В основу методичної роботи 

Центру покладено цільовий підхід, спрямований на підвищення професійної 

майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій. 

       Педагогічний колектив Центру володіє творчим потенціалом і реалізує свої 

методичні можливості з метою удосконалення освітнього процесу із здобувачами 

освіти. 

  Основним завданням освітнього процесу педколектив вважає формування 

творчої особистості, розвиток самостійної, пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти, творчих здібностей педагогів Центру, зацікавленість в оволодінні та 

впровадженні інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду. 

  У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив Центру продовжував 

працювати над реалізацією методичної проблеми «Від інноватики в освіті та на 

виробництві через професійну майстерність педагога до формування 

компетентного учня та робітника». З метою якісної та ефективної організації 

методичної роботи в Центрі працюють методична рада, до складу якої входять 

голови методичних комісій: викладачів природничо-математичної підготовки, 

викладачів суспільно-гуманітарної підготовки, викладачів фізичної культури і 

Захисту Вітчизни, педагогічних працівників професій швейного виробництва, 

педагогічних працівників професій сфери послуг, класних керівників і майстрів 

виробничого навчання. Кожна комісія працювала над методичною проблемою, яка 

випливає із єдиної методичної проблеми, згідно планам, складеним на підставі 

аналізу результатів роботи минулого року, діагностики утруднень і запитів 

педагогів, рекомендацій МОНУ, НМЦ ПТО у Харківській області та з урахуванням 

сучасних  вимог до викладання предметів, стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти. На засіданнях методичних комісій розглядалися питання: 

підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти шляхом впровадження 

інноваційних педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічному 

досвіду, пошуку форм і методів удосконалення уроку, використання інтернет-

ресурсів під час дистанційного навчання. Всі педагоги були залучені до роботи в 

методичних комісіях, кожен з яких має методичну проблему, тісно зв’язаною з 

методичною проблемою Центру, і успішно працював над її реалізацією.  

 У міжкурсовий період удосконалення професійної майстерності педагогів 

здійснюється завдяки колективним, індивідуальним, груповим формам методичної 

роботи: семінари–практикуми, конференції, педагогічні читання, школи молодого 



викладача, школи молодого майстра в/н, вебінари, конференції. Педагоги Центру 

впроваджували в освітній процес інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, 

проектні технології навчання, створювали презентації, працювали над формуванням 

готовності випускників до підприємницької діяльності.  

З метою підвищення якості та результативності освітнього процесу в Центрі 

впроваджена розробка та використання дидактичних матеріалів для розвитку 

самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти як одна із ключових 

складових вирішення методичної проблемної теми закладу професійної освіти. 

Педагоги плідно працюють над створенням дидактичних і методичних матеріалів із 

залученням сучасних педагогічних і виробничих технологій (інтерактивних, 

ігрових, проектних та Інтернет-ресурсів (Google-сервісу, сайта LearningApps.com.), 

методичних рекомендацій щодо вивчення тем програм, розробок уроків, тестових 

завдань, навчальних посібників. 

   Педагоги Центру брали участь в обласних, всеукраїнських заходах (семінарах, 

вебінарах, конкурсах, конференціях): 

 у педагогічному тижні «Конкурентоспроможність 

випускника ПТНЗ: досвід формування, аналіз 

результатів» (серпень 2020);  

 у листопаді 2020 року викладач Шарикіна А.С. 

взяла участь в обласному огляді кабінетів іноземної мови 

і посила 3 місце; 

 творча група педагогічних працівників у складі 

Ткаченко Н.Г., Пашнєва Н.П., Гончарова О.М. взяла 

участь у всеукраїнському проєкті «Професія 

творити моду» (розробили Е-посібник  

«Технологія виготовлення жіночих 

спідниць»).  

 

 в грудні 2020 року взяли участь у 

презентації проєкту «Електронний засіб 

навчального призначення «Професія творити 

моду». Директор Ткаченко Н.Г. презентувала 

електронний посібник «Технологія виготовлення   

спідниць». 

 викладач професійно-теоретичної  підготовки Іващенко О.М. взяла участь   

 в обласній виставці-огляду кращих електронних освітніх ресурсів за темою:  

   «Формування ключових компетентностей – запорука конкурентоспроможності 

сучасного кваліфікованого робітника». Нею був  представлений  навчальний сайт з 

предмета «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», який увійшов до 

десятки кращих (7 місце) ;  

 

 



 

 у січні 2021 року взяли участь в Інтернет-конференції для керівних та 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за темою: «Інтеграція в освіті як умова 

підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників». Методист Мелешкова Л.І. 

поділилась досвідом роботи над експериментом всеукраїнського рівня «Формування 

готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності».  

 у лютому 2021 року майстер виробничого навчання Полякова Л.І. взяла участь в 

роботі педагогічного колоквіума обласної методичної секції для педагогічних 

працівників професій легкої промисловості та 

сфери послуг за допомогою online-

платформи ZOOM за темою: «Синергія 

освітніх компонентів як шлях 

впровадження стандартів нового 

покоління». Людмила Ігорівна поділилась 

досвідом роботи щодо особливостей та 

сучасних форм викладання предметів 

професійно-практичної підготовки 

здобувачів професійної (професійно-

технічної) освіти в умовах дистанційного навчання 

за новим стандартом з професії «Перукар 

(перукар-модельєр)».   

 

 викладач суспільних дисциплін Одерій 

Т.В. на обласному вебінарі для викладачів 

історії (18.05.2021) виступила з доповіддю 

«Особливості  організації освітнього процесу 

за умов дистанційного навчання» (з досвіду   

роботи);  

 

 викладач Захисту України Січкар В.П. 

поділився досвідом роботи:  

 «Національно –  патріотичне 

виховання на уроках предмету «Захист 

України» та у позаурочний час, як засіб  

 формування національної свідомості 

здобувачів освіти» на вебінарі 

викладачів предмету «Захист 

Вітчизни»;  

 у травні 2021 року педагогічний колектив 

взяв участь в дванадцятій Міжнародній  виставці «Сучасні заклади освіти» (м. Київ). 

Результатом участі стала найвища нагорода виставки «Сучасні заклади освіти – 

2021» – Гран-прі з присвоєнням почесного звання «Лідер професійної (професійно-



технічної) освіти України» та диплом “За активну участь і професійну презентацію 

освітніх і наукових досягнень“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області» бере участь в експерименті 

всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих 

робітників до підприємницької діяльності». У вересні-грудні 2020 року пройшов ІІ 

(формувальний) етап експерименту, зараз працюємо над ІІІ (узагальнюючим) етапом. 

В рамках експерименту: 

 у жовтні 2020, січні 2021 року здобувачі освіти взяли участь в опитуванні щодо 

формування підприємницької компетентності, яке 

проводилось  Інститутом професійно-технічної 

освіти НАПН України; 

 у грудні 2020 року - участь у Всеукраїнській 

конференції «Формування готовності 

випускників до підприємницької діяльності». 

Методист Мелешкова Л.І. виступила з доповіддю 

«Формування готовності здобувачів освіти 

Центру до підприємницької діяльності»; 

  у березні 2021 року – участь у Всеукраїнському 

вебінарі - виступ методиста Мелешкової Л.І. з доповіддю «Забезпечення   якості   

підготовки   здобувачів освіти Регіонального 

центру до підприємницької   діяльності»; 

 23 червні 2021 року взяли участь у 

проведенні круглого столу «Педагогічні 

умови формування підприємницької 

компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників». Заступник директора з НВР 

Гречана О.І. презентувала  результати 

роботи педагогічного колективу щодо 

формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.  



 напрацювання педагогів Іващенко О.М, Полякової Л.І., Шарикіної А.С.П 

(авторські розробки проєктів, підбірка дидактичних матеріалів) направлені для 

публікації в електронному виданні «Підготовка до підприємницької діяльності: 

збірник авторських розробок» в рамках експерименту Всеукраїнського  рівня. 

Виконуючи Програму з формування підприємницької  

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників на базі 

Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу під 

керівництвом викладачів: інформатики Ленівенко О.О. учні 

складали власні портфоліо, основ галузевої економіки 

Панченко З.В. -  бізнес-плани, історії України - Одерій Т.В. - 

дослідницькі проєкти про підприємців-меценатів Харківщини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Також, бібліотекарем Бакуменко Т.А., викладачем 

суспільних дисциплін  Одерій Т.В. створено  відеотеку 

документальних і художніх фільмів про підприємців та 

організовано їх перегляд здобувачами освіти.  

       Протягом 2020\2021 навчального року освітній процес 

здійснювався за змішаною, дистанційною та очною формою 

навчання. Для організації освітнього процесу під час 

карантину в Центрі запроваджено технології дистанційного 

навчання: педагоги використовували Інтернет - ресурси: 

Освіта.ua; «Всеосвіта»; «На урок»; Googledisk; Viber; Youtube; 

Facebook; Zoom; GoogleClassroom; GoogleMeet, LearningApps; 

Prometheus; Histography; pidruchnyk.com.ua;BeStart. 

Для дистанційного навчання педагоги використовували 

різноманітні інтернет-ресурси: Освіта.ua; «Всеосвіта»; «На 



урок»; Googledisk; Viber; Youtube; Facebook; Zoom; GoogleClassroom, Google Meet, 

LearningApps; Prometheus.  

        Велика увага приділяється роботі педагогів з обдарованою 

молоддю, підготовкою їх до участі у Всеукраїнських 

конкурсах, обласних олімпіадах, конкурсах фахової 

майстерності. У травні 2021 року випускниця групи 34 

Кадигроб К. достойно представила Харківську область на 

Всеукраїнському конкурсі перукарів, який проходив в 

онлайн-форматі.   

Об’єктом особливої уваги є розвиток професійної 

компетентності педагогічних кадрів, вплив на якій 

здійснюється через систему неперервної освіти, 

розгалужену мережу заходів курсового та міжкурсового 

підвищення кваліфікації педпрацівників. З метою 

якісного використання технологій дистанційного 

навчання педагоги удосконалювали власну фахову 

компетентність: приймали участь у вебінарах, 

конференціях, майстер-класах, опановували 

різноманітні платформи, інтернет- ресурси з 

отриманням сертифікатів. Дана робота відображена в 

щоденних індивідуальних планах самоосвіти 

педагогів. Педагогами отримано більш 40 сертифікатів. 

         За період з 01.07.2020 року по 01.07.2021 року курси підвищення кваліфікації 

пройшли 3 педагога: викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Ткаченко 

Н.Г. на базі УІПА, викладач української мови і літератури Томак Т.М. – на базі 

Інституту післядипломної освіти університету ім. Каразіна, викладач біології і екології 

Фесенко В.Ф. – на базі КВНЗ ХАНО, викладачі Ленівенко О.О., Одерій Т.М. пройшли 

курси підвищення кваліфікації "Educationhubs цифрові навички".  

     Відповідно до перспективного плану атестації педпрацівників Центру, плану роботи 

атестаційної комісії у 2021 році атестовано у черговому порядку 5 педагогів: Ткаченко 

Н.Г. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки відповідає займаній 

посаді, відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист», 

Мелешкова Л.І. – викладач фізики відповідає займаній посаді,  відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «старший викладач», Полякова Л.І. – викладач 

предметів професійно-теоретичної підготовки – відповідає займаній посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії», Одерій Т.В. – викладач 

предметів суспільно-гуманітарної підготовки – відповідає займаній посаді, присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії», Тверітінова Л.Г  - майстер в/н -  

відповідає займаній посаді, відповідає раніше встановленому  13 тарифному розряду. 

У   2021    році    на    базі    ЗП(ПТ)О    працював    пункт Зовнішнього незалежного 

оцінювання. Тестування пройшли біля тисячі  здобувачів освіти зі шкіл міста Харкова 

та Харківської, Луганської, Донецької областей. В Центрі були створені всі умови для 



проведення ЗНО на належному рівні з дотриманням рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання в період 

карантину в зв’язку з поширенням короновірусної  хвороби. 

Важливе значення для забезпечення освітнього процесу на належному рівні має 

здійснення внутрішнього контролю. В Центрі здійснювались тематичний, 

фронтальний, попереджувальний, узагальнювальний види контролю. Проводився 

контроль за: правильністю ведення плануючої документації, станом відвідування 

уроків, роботою з учнями, схильними до правопорушень, станом викладання 

предметів, системою роботи педагогів, які атестуються тощо. Адміністрація згідно з 

графіком відвідувала уроки педагогів, надавала їм методичну допомогу.  Всі 

матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювали, обговорювали на 

нарадах, на засіданнях методичних комісій, педрадах, узагальнювали наказами. 

Така система методичної роботи допомагає створювати чітку, злагоджену систему 

роботи педагогічного та учнівського колективів у розв’язанні найважливішої 

проблеми – підготовці кваліфікованих робітників. 
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