
Звіт про методичну роботу у  2019-2020 навчальному році 
 

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 2019/2020 навчального року 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».  В Центрі працюють 6 методичних комісій. 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. 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. 

Педагоги Центру впроваджували в освітній процес інтерактивні, 

інформаційно-комунікаційні, проектні технології навчання, створювали 

презентації, працювали над формуванням готовності випускників до 

підприємницької діяльності. Були проведені предметні тижні з англійської мови, 

Захисту Вітчизни, тиждень до Дня писемності та мови, в рамках якого проведено  

мовний квест «Україна починається з мови», здобувачі освіти,  педагоги взяли 

участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, 

приуроченого до Дня української писемності та мови. 

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. 

Викладачі брали участь у обласному огляді-конкурсі дидактичних і 

методичних матеріалів із загальноосвітніх предметів за темою «Творча співпраця 

учасників освітнього процесу як умова підвищення якості підготовки 

кваліфікованого робітника». Викладач іноземної мови Шарикіна А.С. представила 

розробку уроку з іноземної мови і посіла7 місце. 



Досвід роботи педагогів закладу професійної освіти  висвітлювався в журналі 

«Професійна освіта» (№2, 2020 рік стаття «Діяльність Центру професійного 

розвитку кар’єри та бізнесу: формування підприємницької компетентності учнів» 

- автори: директор Центру Ткаченко Н.Г., заступник директора з НВР – Гречана 

О.І., методист – Мелешкова Л.І.), в газеті «Вісник профосвіти» (№1-4, березень 

2020 року): стаття «Участь в експерименті  всеукраїнського рівня за темою 

«Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до 

підприємницької діяльності». І (констатувальний етап) – директор Центру 

Ткаченко Н.Г.; стаття «Модель формування підприємницької компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О – старший майстер Панченко 

З.В.; стаття «Професійна освіта – сьогодні. Кар’єра – завтра. Успіх - завжди» - 

заступник директора з НВР Гречана О.І., методист Мелешкова Л.І.; стаття 

«Популяризація книги та читання серед учнів ЗП(ПТ)О засобами літературно-

музичного альянсу» - бібліотекар Бакуменко Т.А. 

 Педагоги брали  участь у всеукраїнських та обласних заходах: семінарах, 

конференціях, щколах позитивного педагогічного 

досвіду. В одинадцятій  міжнародній  виставці 

«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ) у номінації 

«Підготовка конкурентоспроможного фахівця – 

сучасна стратегія закладу професійної (професійно-

технічної) освіти» педагогічний колектив Центру 

нагороджено золотою 

медаллю.  

За результатами участі в обласному огляді-конкурсі 

бібліотек в листопаді 2019 заклад освіти посів 3 місце.  

У червні 2020 року викладачі Центру Шарикіна А.С. і 

Іващенко О.М. брали участь в обласних педагогічних 

читаннях для керівних та педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О за темою: «Сучасні освітні тренди забезпечення 

якості освіти», які проводились на платформі GoogleMeet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В закладі професійної (професійно-технічної) освіти розпочав роботу Центр 

професійного розвитку кар’єри та бізнесу: оформлено наочність, складено План 



роботи, оформлюються папки за напрямками (консультації, база роботодавців, 

поради випускникам), створено електронну базу роботодавців. Педагоги 

розробили дорожні карти з професій швейного виробництва; практично-

орієнтований проект «Мої кроки до власної справи», дослідницький проект 

«Впровадження еко-харчування в закладі професійної(професійно-технічної) 

освіти». Із здобувачами освіти проводились юридичні консультації, анкетування, 

зустрічі з роботодавцями, успішними випускниками. 

        

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти 

швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» приймає участь в 

експерименті всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності». У вересні-грудні 2019 

року пройшов І (констатувальний) етап. Нами було видано наказ про роботу над 

експериментом, розроблено Положення про здійснення експериментальної 

діяльності, план роботи творчої групи, анкетування серед педагогів щодо 

готовності участі в експерименті. 100 здобувачів освіти(1, 2, 3 курсів) прийняли 

участь у опитуванні з метою виявлення стану їх готовності до підприємницької 

діяльності. Педагоги Центру працюють над створенням навчально-методичного 

забезпечення щодо формування підприємницької компетентності учнів. 
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 З 16 березня по 30 червня 2020 року (під час запровадження 

карантину) освітній процес в закладі професійної освіти 

здійснювався з використанням технологій дистанційного 

навчання (обліковий запис Google, Google–Диск, платформи 

Zoom, GoogleMeet).  Педагоги розробляли теоретичні 

матеріали, контролюючі завдання для опанування здобувачами 

освіти програмного матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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; LearningApps; Prometheus; Histography; pidruchnyk.com.ua; 

BeStart. 

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. 

У 2019/2020 навчальному році курси 

підвищення кваліфікації пройшли 6 педагогів, 

з них:  3 – викладача,  3 майстра виробничого 

навчання. За звітній період педагоги отримали 

також 30 сертифікатів за участь у вебінарах, 

семінарах, конференціях. 

Відповідно до перспективного плану атестації педпрацівників Центру, плану 

роботи атестаційної комісії у 2020 році атестовано 3 особи у черговому порядку: 

Панченко З.В.- викладач предметів професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної підготовки – присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст 

вищої категорії»; Магніцький А.А. – викладач фізичної культури – відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», 

Бакуменко Т.А. – бібліотекар, відповідає раніше встановленому 11 тарифному 

розряду. 



Велика увага приділяється роботі педагогів з обдарованою молоддю,  

підготовкою їх до участі у Всеукраїнських конкурсах, обласних олімпіадах, 

конкурсах фахової майстерності. 

У мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса 

Шевченко здобувачі освіти посіли: І курс – 13 місце, ІІ курс – 17 місце, ІІІ курс – 

27 місце (викладач ДанилейкоМ.О.); у конкурсі  ім. П.Яцика – 27 місце. 

Результати участі здобувачів освіти 

в обласних олімпіадах із загальноосвітніх предметів 

Предмет/ роки 2019 2020 

Математика 16 4 

Фізика 7 22 

Хімія 17 13 

Біологія 9 15 

Українська мова 

та література 

 

21 

 

22 

Інформатика 9 13 

Історія України 16 12 

Іноземна мова 19 14 

Загальний рейтинг 17 16 

 

У порівнянні з 2019 роком загальний рейтинг закладу професійної освіти в 

обласних олімпіадах майже не змінився. Досить низькі досягнення показали 

здобувачі освіти  з української мови і літератури, фізики. Педагогам необхідно 

систематизувати роботу по підготовці здобувачів освіти: на І курсі навчання 

виявляти обдаровану молодь, проводити з ними індивідуальну роботу. 

Підготовка конкурентоспроможних робітників, забезпечення їх високого 

професійного рівня та мобільності, створення умов для 

максимального розкриття талантів і творчого потенціалу 

молодих робітників – основне завдання працівників системи 

професіонально-технічної освіти. 

В щорічних обласних конкурсах 

фахової майстерності по професіям 

серед учнів ЗП(ПТ)О наші учні 

займають призові місця: Бережа 

Ірина, учениця  групи 33 з професії 

«Кухар ;кондитер» (майстер 

виробничого навчання Фадеєва Я.Б.)  

посіла  І місце у регіональному конкурсі з кулінарного і 

кондитерського мистецтва «Битва титанів – 2019»; 

Добровольский Максим, учень групи 02 з професії 



«Кухар;кондитер»  (майстер виробничого навчання Степаніщева Л.В.) посів ІІІ 

місце у  регіональному конкурсі з кулінарного і 

кондитерського мистецтва «Битва титанів 2020»,  Кадигроб 

Катерина, Мошненко Яна, Будняк Ксенія, учні з професії 

«Перукар (перукар-модельєр)» (майстер виробничого 

навчання Л.В.Полякова) стали призерами  1 туру  Чемпіонату 

спілки перукарів України  «Перша столиця» (25.02.2020,м. 

Харків), Мошненко Яна, учениця групи №24 з професії 

«Перукар (перукар-модельєр)»  (майстер виробничого 

навчання Полякова Л.І.), посіла І місце у міському конкурсі 

перукарської  майстерності «Снігова королева».  

У 2020 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. 
 


