
Звіт про методичну роботу у 2021/2022 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, 

аналітикомоніторингову 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 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив Центру працював над 

реалізацією узагальнюючого етапу 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 України, 

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’язану 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. Так, 

викладачами проведені предметні тижні: 

 у листопаді 2021 року - з української мови «З Україною в серці»; 

 у грудні 2021 року– з предмета «Захист України»; 

 у грудні 2021 року – з математики. 



Під час проведення предметних тижнів із здобувачами освіти проводились квести, 

бесіди за філіжанкою кави, урок мужності, 

військово-спортивні змагання, вікторини 

тощо.  

Педагоги Центру впроваджували в 

освітній процес інтерактивні, інформаційно-

комунікаційні, проектні технології навчання, 

створювали презентації, працювали над 

формуванням готовності випускників до 

підприємницької діяльності, проводили 

відкриті уроки. 

  

 

Викладач зарубіжної літератури  Шарикіна А.С. 

провела урок-семінар із зарубіжної літератури 

за твором М.Булгакова “Майстер і Маргарита”. 

 

 

 

 

 

Викладач професійно-теоретичної 

підготовки з професії «Кухар; кондитер» 

Іващенко О.М. – урок-практикум «Техніка 

складання серветок» з предмету 

«Організація виробництва та 

обслуговування». 

 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 

працювали над створенням дидактичних і методичних матеріалів із залученням 

сучасних педагогічних і виробничих технологій, методичних рекомендацій щодо 

вивчення тем програм, розробок уроків, тестових завдань, навчальних посібників.  

З 01.04.2022 освітній процес в закладі професійної освіти здійснювався 

дистанційно у з’язку з воєнним станом у державі. Викладачами було створено всі 

умови для навчання здобувачів освіти в форматі онлайн: для цього педагоги 

використовували Інтернет - ресурси: Googledisk; Viber; Youtube; Facebook; Zoom; 

GoogleClassroom; GoogleMeet, LearningApps; Освіта.ua; «Всеосвіта»; «На урок»; 

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

  Протягом навчального року педагоги Центру брали участь в обласних, 

всеукраїнських заходах (семінарах, вебінарах, конкурсах, конференціях). 

Заклад професійної освіти у 2021/2022 навчальному році працював над  ІІІ 

(узагальнюючим) етапом експерименту всеукраїнського рівня «Формування 

готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»: 



 Представники творчої групи експериментального дослідження Центру брали 

участь у заходах, які проводились  Інститутом професійно-технічної освіти НАПН 

України. У листопаді 2021 року педагогічний колектив взяв участь у всеукраїнському 

вебінарі «Формування готовності учнів ЗП(ПТ)О до підприємницької діяльності: 

практичний досвід». Методист Мелешкова Л.І. поділилась досвідом роботи з 

формування підприємницької компетентності здобувачів освіти. 

 Педагогічний колектив Центру працював над створенням навчально-

методичного забезпечення експерименту:  

- з метою формування ініціативності і підприємливості у здобувачів освіти 

викладачі розробляють і використовують на уроках інтерактивні вправи, кейс - 

методи, організовують роботу в парах, групах, проводять квести, створюють 

дослідницькі і практично-орієнтовані проєкти, використовуючи матеріали з 

підприємницьким тлом; 

- у 2021/2022 навчальному році запроваджено вивчення предмета «Основи 

підприємництва». Викладач Панченко З.В. працювала над розробкою комплексно-

методичного забезпечення предмета відповідно складеної плануючої документації; 

- для ефективного формування підприємницької компетентності майбутніх 

кваліфікованих робітників розроблено та впроваджено навчальний план, програму 

та методичне забезпечення навчального модуля «Основи підприємницької 

діяльності» предмета «Технології». 

На базі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу: 

-  з метою ефективного проєктування кар’єрної траєкторії здобувачів освіти 

запроваджено проведення лекцій-бесід щодо 

формування підприємницької компетентності та 

досягнення професійного успіху;  

- у вересні 2021 року відбулася зустріч 

першокурсників з успішними випускниками закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, які 

працюють в 

Центрі; 

- 

проводились 

віртуальні екскурсії на підприємства міста, 

які є нашими роботодавцями;  

 

 

 

 

-  створено 

відеотеки: онлайн-курсів по підприємництву 

для педагогів і здобувачів освіти; 

документальних і художніх фільмів на тему 

підприємництва. На уроках історії України, 

української літератури, позакласних заходах 



здійснювався перегляд і обговорення документальних і художніх фільмів;  

- під керівництвом викладача інформатики О.О. Ленівенко здобувачі освіти 

  Центру навчалися створювати власні е-портфоліо. У вересні 2021 року проведено     

   конкурс на краще е-портфоліо серед здобувачів освіти ІІ – ІІІ курсів; 

- розроблено діагностичний інструментарій, який допомагає визначитися з 

якостями, необхідними для успішного ведення бізнесу. Здобувачі освіти за 

допомогою соціального педагога, психолога працювали над створенням 

психологічного автопортрету майбутнього підприємця;  

- педагоги Іващенко О.М. і Ленівенко О.О. пройшли спецкурс «Фінансова 

грамотність» і отримали сертифікати, що допоможе педагогам формувати 

підприємницьку компетентність у здобувачів освіти  на уроках. 

У грудні 2021 року заклад професійної освіти став учасником Регіонального 

експерименту «Формування м'яких навичок (Soft skills) майбутніх кваліфікованих 

робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти». Серед здобувачів освіти Центру було проведено опитування щодо 

виявлення м'яких навичок. У січні 2022  року 

– педагогічні читання  «Формування м'яких 

навичок  у здобувачів освіти в освітньому 

процесі». 

 

 

    

 

 

       20.01.2022 року  педагогічний колектив закладу професійної освіти взяв участь у 

міжрегіональному вебінарі за програмою педагогічного експерименту регіонального 

рівня з теми «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих 

робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти» (науковий керівник ‒ доктор 

педагогічних наук, професор Лариса 

Сергеєва, науковий консультант ‒ 

президент ГО «Всеукраїнська асоціація 

працівникі професійно-технічної освіти» 

Катерина Мірошніченко). Учасниками 

вебінар презентовано досвід формування 

Soft skills майбутніх кваліфікованих 

робітників в освітньому середовищі 

ЗП(ПТ)О. 



 

Заклад професійної освіти презентували: 

Ткаченко Ніна Григорівна, директор ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» – тема виступу: 

“Основні аспекти формування навичок 

soft skills у конкурентоспроможного 

робітника ХХІ століття”; 

Пашнєва Наталія Петрівна, викладач 

предметів професійно-теоретичної 

підготовки– тема виступу: “Розвиток 

м’яких навичок здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О на уроках професійно-

теоретичної підготовки”; 

Іващенко Ольга Михайлівна, 

викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки - тема виступу: 

“Людино-орієнтований «дизайн» як 

спосіб формування soft skills”; 

Шарикіна Алла Сергіївна, викладач 

іноземної (англійської) мови - тема 

виступу:  ”Конкурентоспроможність 

кваліфікованих робітників на  

Команда «Слобожанщина» 

(Наталія Яловенко, Юлія Ольховська, 

Олена Шевченко, Катерина Корсікова, 

керівник – Ніна Ткаченко) ДНЗ «РЦПО 

швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області» стала лауреатом the battle “Soft 

skills – сучасні навички успішності», який 

відбувся серед учасників педагогічного 

експерименту регіонального рівня з теми 

«Формування м’яких навичок (soft skills) 

майбутніх кваліфікованих робітників в 

освітньому середовищі закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти» (науковий 

керівник ‒ доктор педагогічних наук, професор 

Лариса Сергеєва, науковий консультант ‒ 

президент ГО «Всеукраїнська асоціація 

працівників професійно-технічної освіти» 

Катерина Мірошніченко).  

     Протягом навчального року курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогів: 

2 педагога на базі УІПА; 1 педагог на базі Національного університету ім. Каразіна; 1 

педагог  - на базі НАПН України, м. Київ,  1 педагог на базі Білоцерківського 

інституту неперервної освіти. 

     Педагоги протягом року підвищували кваліфікацію завдяки участі у вебінарах, 

семінарах, конференціях з отриманням сертифікатів.  З метою удосконалення форм і 



методів дистанційного навчання у 

червні і липні 2022 року педагоги 

Іващенко О.М., Одерій Т.В., 

Шарикіна А.С., Січкар В.П., 

Ленівенко О.М. пройшли курси 

«Цифрові інструменти Google для 

освіти». Гречана О.І. взяла участь у 

регіональному науково-практичному 

семінарі «Розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О в умовах воєнного стану та пандемії».  

У звя’зку з военним станом у державі атестація педагогічних працівників перенесена 

на рік.  

     Важливе значення для забезпечення освітнього процесу на належному рівні має 

здійснення внутрішнього контролю. В Центрі здійснювались тематичний, 

фронтальний, попереджувальний, узагальнюваний види контролю. Проводився 

контроль за: правильністю ведення плануючої документації, станом відвідування 

уроків, роботою із здобувачами освіти, 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. 

 

 

 

 

Методист                                      Людмила Мелешкова 


