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ВСТУП 
 

Законом України “Про освіту”, «Про фахову передвищу освіту» (ст. 36 

п.4,5) визначені основні напрями розвитку освіти, шляхи регулювання 

суспільних відносин у галузі навчання, виховання професійної та 

громадянської підготовки громадян України. Освіта стала пріоритетною 

справою українського народу. 

Закладам освіти наразі потрібен новий зміст методичної роботи. 

Стрижневою ланкою в організації методичної роботи в училищі є циклова 

(методична) комісія. Циклова комісія є об’єднанням викладачів та 

майстрів виробничого навчання певного напрямку дисциплін чи 

споріднених дисциплін. І циклова, і методична комісії організовуються в 

складі не менше трьох викладачів – членів комісії. До складу циклової комісії 

входять і майстри виробничого навчання. 

Основними завданнями циклової (методичної) комісії є: 

 організація педагогічних працівників закладу освіти на вдосконалення 

змісту навчання та виховання; 

 вдосконалення методичної підготовки викладачів і майстрів 

виробничого навчання стосовно проведення навчальної та виховної роботи; 

 вивчення та популяризація позитивного, перспективного  досвіду в 

навчальній та виховній роботі; 

 активізація самоосвіти викладачів та майстрів в/н щодо підвищення 

своєї кваліфікації. 

Циклова (методична) комісія здійснює розробку та втілення в життя 

заходів, спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів 

щодо наукової організації освітнього процесу, ознайомлення з методами і 

прийомами роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, розробку 

методики викладання окремих навчальних предметів (дисциплін), 

проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо 

ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, 

нових педагогічних технологій в освітньому процесі, організації самостійної 

роботи здобувачів освіти (фаховий молодший бакалавр) з вивчення окремих 

тем і розділів навчальної дисципліни, надає індивідуальну допомогу 

викладачам, майстрам виробничого навчання в плануванні роботи, 

організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних 

лабораторіях та кабінетах, надає допомогу викладачам-початківцям в 

оволодінні педагогічною майстерністю. Циклова (методична) комісія має 

право вносити пропозиції щодо змісту та обсягу діючих програм .  
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I. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ 

(МЕТОДИЧНОЇ) КОМІСІЇ 

 
Діяльність циклової (методичної) комісії визначається типовим 

положенням, на підставі якого заклад освіти розробляє Положення про 

циклову (методичну) комісію з урахуванням конкретних завдань, що стоять 

перед ним, і специфіки його роботи. 

Головна мета роботи циклової (методичної) комісії полягає в 

підвищення якості навчальних досягнень  здобувачів освіти та поліпшенні 

якості практичної підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-

економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних 

форм власності. Досягнення цієї мети циклова (методична) комісія здійснює 

шляхом: 

 навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення  

компетентнісної складової змісту освіти та виховання; 

 індивідуальної методичної роботи  з кожним викладачем та 

майстром в/н – члена комісії; 

 підвищення кваліфікаційного рівня викладачів та майстрів в/н, 

вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, 

застосування нових педагогічних технологій; 

 оновлення  навчально-матеріальної бази та розробки методичних 

рекомендацій з використання наочних посібників  в освітньому процесі; 

Окремим напрямком роботи циклової (методичної) комісії виступає 

організаційна робота. На початку нового року  готується  наказ керівника ЗО 

«Про склад циклових та методичних комісій на 2020-2021 н.р.». Згідно 

наказу  наданий момент створено 11 циклових та методичних комісій.  
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1. Навчальна робота 

 

Навчальна робота циклової (методичної) комісії організовується з 

урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання, дистанційного 

навчання, демократизації освітнього процесу та направляється на поліпшення 

якості здобувачів освіти. Циклова (методична) комісія постійно повинна 

проводити моніторинг якості освіти, визначати проблеми в її роботі, та 

досягнення позитивних результатів. 

Поліпшенню якості навчання здобувачів освіти сприяє творче 

застосування методів і прийомів роботи. Зокрема, застосування принципів 

дискусійності, проблемності, індивідуалізації, модульно-рейтингового 

навчання і контролю освітніх досягнень 
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Циклова (методична) комісія повинна сприяти популяризації методів 

активного навчання. Циклова (методична) комісія повинна систематично 

проводити моніторинг змісту навчальних програм, вносити до них зміни, 

домагаючись логічності змісту тем дисципліни, що вивчаються, реалізації 

міжпредметних зв’язків, інтеграційного підходу. 

Циклова (методична) комісія на основі аналізу підсумків поточного чи 

підсумкового контролю повинна виявити проблеми навчання здобувачів 

освіти і допомагати сформувати власну індивідуальну освітню траєкторію.  

До основних дидактичних засобів відноситься педагогічна 

профілактика, яка спрямована на те, щоб не допускати методичних помилок, 

підвищувати ефективність процесу навчання; педагогічна діагностика, яка 

являє собою систему педагогічних дій, що дозволяють виявляти прогалини в 

знаннях, вивчити особливості окремих здобувачів освіти і на цій підставі 

здійснювати індивідуалізацію навчальної роботи на уроках(занятті) та під час 

позааудиторної роботи. 

У центрі уваги циклової (методичної) комісії повинна бути 

індивідуальна робота викладачів з здобувачами освіти, зокрема, вивчення та 

запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики 

індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ, 

запровадження досвіду диференційованого навчання тощо. 

Поряд із навчальною роботою циклова (методична) комісія вирішує і 

виховні завдання. Тому до її завдань необхідно віднести і такі питання: 

організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, 

організації гурткової роботи, проведення масових предметних заходів 

(конференцій, олімпіад, конкурсів, “круглих столів”, брейн-рингів, аукціонів, 

конкурсів фахової майстерності, тижнів, заходи в умовах дистанційного 

навчання тощо). 
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2. Методична робота 

 

Методична робота є засобом реалізації освітніх (навчальних та 

виховних) цілей, які стоять перед цикловою (методичною) комісією. Зміст 

цієї роботи полягає в удосконаленні методичної майстерності викладачів та 

майстрів виробничого навчання, формуванні педагога-дослідника, який би 

працював над компетентнісною моделлю  навчання і особистісно 

орієнтованою на здобувача освіти. Методична робота повинна носити 

системний, цілеспрямований, індивідуальний і командний характер. У 

зв’язку з цим, необхідно на підставі аналізу роботи за попередній рік і з 

урахуванням завдань, що стоять перед закладом освіти, виробити основні 

напрями, сформулювати одну або кілька проблем, над якими комісія буде 

працювати протягом певного часу. 

Проблеми можуть мати кілька методичних завдань, що поєднані 

спільною направленістю, наприклад: 

 

Формування проблеми Методичні завдання 

Організація самостійної навчальної 

діяльності здобувачів освіти 

засобами дистанційних технологій 

навчання. 

1. Методика організації самостійної 

навчальної діяльності здобувачів освіти 

(навчальна робота в аудиторії і поза 

аудиторією). 

2. Психологічні основи формування 

навичок самостійної навчальної 

діяльності здобувачів освіти. 

3. Система дидактичного забезпечення 

самостійної навчальної діяльності 

здобувачів освіти  

Особистісно-орієнтовне навчання з 

позицій гуманізації й 

демократизації  освітнього процесу 

1. Вивчення індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти . 

2. Вивчення індивідуальних 

особливостей обдарованих здобувачів 

освіти з метою розвитку їх 

інтелектуальних здібностей та творчого 

потенціалу. 

3. Розробка перспективного плану 

забезпечення розвитку індивідуальних 

здібностей здобувачів освіти. 

4. Удосконалення форм і методів 

індивідуальної роботи зі здобувачами 

освіти 
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Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні ними 

психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної 

та ділової кваліфікації і методичної майстерності циклова (методична) 

комісія організовує заходи: 

 обговорення індивідуальних планів викладачів та майстрів в/н 

щодо підвищення теоретичного,ІКТ рівня та професійної кваліфікації; 

заслуховування звітів про їх виконання; 

 підготовку викладачами методичних новинок та рефератів; 

обговорення їх на засіданнях комісії; 

 залучення викладачів до участі в підготовці методичних 

конференцій , семінарів, вебінарів  

 розробка  авторських  методик викладання дисциплін циклу; 

 рецензування методичних розробок, відеороликів, навчальних 

посібників, програм та іншої методичної літератури;  

 вивчення та запровадження нових технологій навчання в 

освітньому процесі. 

Велику увагу циклова (методична) комісія повинна приділяти вивченню 

й узагальненню передового педагогічного досвіду роботи викладачів та 

майстрів в/н .  

Вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду 

здійснюється шляхом: 

 проведення тижнів; 

 написання викладачами методичних розробок на базі власного   

   досвіду; 

 організація відкритих занять(уроків) та їх аналіз; 

 обговорення на засіданнях комісії взаємовідвіданих 

занять(уроків); 

 написання й обговорення рефератів та огляд матеріалів із досвіду 

роботи педагогів-новаторів; 

 організація семінарів, бесід за круглим столом на яких 

обговорюється й узагальнюється досвід роботи окремих викладачів; 

 створення відеоуроків, які розкривають досвід роботи викладача 

та створення відеотек з досвіду роботи педагогів-новаторів; 

 залучення викладачів та майстрів в/н до участі в роботі обласних 

методичних об’єднань (згідно плану роботи НМЦ ПТО), Всеукраїнських 

методичних заходів ІПТО. 
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3. Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників 

 

Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників вивчення, 

узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду, майстер 

класів,застосування педагогічних технологій в закладі освіти проходить під 

керівництвом методиста через низку різноманітних заходів:  

 Щорічно разом з відділом кадрів складається графік проходження 

курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками  

 Координується робота щодо онлайн – курсів  

 Самоосвіта педагогічних працівників  

 Педагогічні читання (тематичні):  

 «Вивчення Закону України Про освіту» (2017-2018 н.р.),  
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 «Вивчення Закону України Про фахову передвищу освіту»  

(2019-2020 н.р.) 
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  «Педагогічні аспекти в освітньому процесі (2020-2021н.р.)»  
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4. Робота циклової (предметної) комісії щодо 

вдосконалення навчально-матеріальної бази 

 

Навчально-матеріальну базу складають дидактичні засоби разом із 

навчальними приміщеннями та їх обладнаннями, що забезпечує нормативні 

умови процесу навчання та робочої гігієни. 

Дидактичні засоби збагачують методи навчання, сприяють їх 

ефективності, впливають на кінцеві результати навчальної та виховної 

роботи. Вони включають навчальні посібники, аудіовізуальні, візуальні 

засоби навчання, лабораторне обладнання, спортивне обладнання, дослідні 

ділянки тощо, з чим пов’язана робота викладачів та здобувачів освіти. 

Навчально-матеріальна база дисциплін зосереджується в навчальних 

кабінетах і лабораторіях та майстернях. 

Кожна циклова (методична) комісія спрямовує свою роботу на 

вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка 

входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї 

бази в освітньому процесі. 

Розв’язання нагальних таких питань:  

 доцільність розміщення кабінетів і лабораторій з урахуванням їх 

найкращого взаємовикористання, забезпечення в навчальних приміщеннях 

умов робочої гігієни; 
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 оснащеність кабінетів і лабораторій у відповідності  до вимогами  

професійних стандартів, з переліком типового обладнання, забезпеченість 

освітніх програм дидактичними засобами та відповідність технічним і 

естетичним вимогам; 

 наявність комплексу методичного забезпечення навчальної 

дисципліни; 

 наявність правил техніки безпеки під час проведення практичних 

і лабораторних занять, плану роботи кабінету (лабораторії) та гуртка;  

 наявність матеріалів для організації самостійної роботи 

здобувачів освіти (ІІІ ступінь навчання) щодо вивчення окремих тем чи 

розділу; 

 наявність методичного пакету для контролю за засвоєнням 

навчального матеріалу (поточного та підсумкового контролю). 

Дані питання циклові (методична) комісії вивчають на засіданнях, на 

яких обговорюються плани роботи кабінетів (лабораторій) і гуртків, 

приймаються рішення з конкретних питань із внесенням пропозицій на 

засідання педагогічної (методичної) ради, заслуховуються звіти завідуючих 

кабінетами (лабораторіями) з питань виконання планів або раніше прийнятих 

рішень комісії,аналізи моніторингів освітнього процесу 

Ефективними формами є проведення оглядів, конкурсів кабінетів і 

лабораторій з наступним аналізом, підведенням підсумків і висновками, 

організація поточного контролю і взаємоконтролю роботи кабінетів і 

лабораторій.  

 

5. Організаційна робота 

 

Організаційна робота проводиться з метою створення оптимальних умов 

індивідуальної методичної діяльності викладачів щодо реалізації 

компетентнісного підходу з впровадження навчальних та виховних цілей. 

Зміст організаційної роботи включає такі заходи: 

 вироблення основних напрямів роботи та поставку методичних 

проблем; 

 організація взаємовідвідування занять викладачами та складання 

графіка взаємовідвідування занять; 

 визначення тематики досвіду роботи викладачів для узагальнення та 

популяризації  передового педагогічного досвіду; 

 підготовка методичних розробок, доповідей, рефератів тощо; 

 організація відвідування занять окремих викладачів з метою вивчення 

системи їх роботи та надання методичної допомоги; 

 організація роботи з обдарованими здобувачами освіти, надання їм 

індивідуальної допомоги в розширенні знань; 

 організація самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти; 

 організація вивчення індивідуальних особливостей здобувачів освіти; 
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 моніторинги кабінетів і лабораторій  щодо забезпечення дидактичними 

засобами; 

 підготовка методичних матеріалів, їх рецензування та обговорення на 

засіданнях педагогічної ради; 

 організація викладачів та майстрів в/н для участі в загальних 

навчальних та методичних заходах закладу; 

 встановлення зв’язків із підприємствами, ФОП, ВЗО, 

 організація підвищення кваліфікації викладачів, проходження 

стажування на підприємствах за індивідуальними планами методичної  

роботи  тощо. 

Організація роботи виконується головою циклової (методичної) комісії 

або за його участю. 

Організаційні заходи повинні відповідати змісту та формам навчально-

методичної роботи. Успіх роботи циклової (методичної) комісії забезпечить  

чітка організація. 

 
 

 

II. ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ 

(МЕТОДИЧНОЇ) КОМІСІЇ 

 

1. Засідання циклової (методичної) комісії 
 

Засідання – це групова форма навчально-методичної роботи за участю 

всіх викладачів та майстрів в/н комісії. На засіданнях обговорюються 

питання, тематика яких встановлюється планом роботи циклової 

(методичної) комісії, але може змінюватись, доповнюватись з урахуванням 

поточних проблем. 

Питання, що виносяться на засідання циклової (методичної) комісії 

повинні цікавити всіх членів комісії. Реалізувати командний підхід в 

діяльності (робота в команді )Тому зі змістом питань члени комісії 

знайомляться заздалегідь, це забезпечує активність і змістовність процесу 

обговорення. Підготовка питань, що виносяться на засідання комісії є 

предметом постійної уваги та контролю з боку голови комісії. 

Засідання циклової (методичної) комісії починається з оголошення та 

затвердження порядку денного. Далі заслуховуються повідомлення, доповіді 

чи реферати викладачів, які готували матеріал для обговорення. Після 

обговорення приймаються рішення. 

Рішення в основному повинне носити рекомендаційний характер. Воно 

може схвалювати чи заперечувати пропозиції доповідачів або пропозиції, що 

висунуті в ході обговорення. 

Рішення з окремих питань можуть бути представлені у формі 

конкретних заходів, що зобов’язують виконавців довести роботу над 

проблемою до завершення. 
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Робота засідання оформляється протоколом, в якому зазначається 

порядок денний, склад присутніх, стислий зміст повідомлень, доповідей чи 

рефератів та рішень. До протоколу можуть додаватися окремі документи 

(пропозиції викладачів про зміни і доповнення, що вносяться в навчальні 

програми; звіти про роботу кабінету чи лабораторії). 

 
 

2. Взаємовідвідування занять викладачами 

 

Циклова (методична) комісія організовує взаємовідвідування занять 

викладачами та обговорення взаємовідвіданих занять. Організацію 

взаємовідвідування занять здійснює голова циклової (методичної) комісії, 

склавши при цьому графік взаємовідвідувань занять та врахувавши думки і 

побажання членів комісії. 

У графіку взаємовідвідувань зазначається хто кого повинен відвідати, 

пропонуються орієнтовані терміни, та за бажанням членів комісії, 

визначається мета взаємовідвідування.  

При такій організації стає цілеспрямованим обговорення 

взаємовідвіданих занять, має характер вивчення та узагальнення досвіду 

роботи викладача. Обговорення взаємовідвіданих занять покликане 

узагальнити досвід багатьох викладачів з окремих навчально-методичних 

проблем. При цьому не повинні замовчуватись труднощі та невдачі, з якими 

зустрічаються викладачі при вирішенні методичних питань, щоб попередити 

їх повторення, а також спільно знайти правильне методичне рішення. 
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Внаслідок аналізу й обговорення взаємовідвіданих занять (або системи 

занять) циклова (методична) комісія приймає рішення та відповідні 

рекомендації про узагальнення досвіду роботи викладачів і пропаганду 

даного досвіду серед колег закладу освіти (рекомендації атестаційній комісії 

щодо присвоєння  кваліфікацій, педагогічного звання). 

 

3. Відкриті заняття (виховні заходи) 

 

Відкрите заняття (виховний захід) займає особливе місце у вивченні і 

поширенні передового педагогічного досвіду. Таке заняття одночасно є 

формою і засобом вивчення та поширення передового педагогічного досвіду. 

Відкрите заняття (виховний захід) має свою внутрішню структуру, 

елементи, які відображають етапи вивчення досвіду викладача. 

1.  Вибір і визначення мети відкритого заняття. 

2.  Сприймання педагогічної діяльності викладача. 

3.  Аналіз відкритого заняття. 

4.  Підведення підсумків відкритого заняття. 

Під час підготовки до проведення відкритого заняття необхідно завчасно 

правильно і чітко визначити його мету, яка повинна: 

  відповідати вимогам часу, практичній доцільності та значимості; 

  відображати ту частину педагогічної діяльності, яка найбільш 

кваліфіковано виконується даним викладачем, а тому заслуговує уваги, 

вивчення та передачі іншим у вигляді досвіду. 

Дуже важливим є визначення складу викладачів, які повинні взяти 

участь у відкритому занятті (виховному заході). Відкрите заняття можуть 

відвідати всі викладачі за бажанням, але виходячи з того, що воно є однією з 

форм підвищення педагогічної майстерності, потрібно окремим викладачам 

рекомендувати відвідувати те чи інше заняття, ознайомити їх з метою та 

відповідною документацією. Викладач, що проводить такий захід, не 

повинен вступати в контакт з присутніми викладачами в ході заняття і 

присутні не повинні втручатися в діяльність викладача та здобувача освіти. 

Присутні ведуть спостереження за ходом заходу, роблять записи в яких 

відображають основні моменти, свої пропозиції про кращий варіант його 

проведення, висловлюють попередні оцінюючі думки. Організацію 

обговорення відкритого заходу очолює голова циклової (методичної) комісії. 

Викладач, який проводив захід, повинен висловити свою точку зору 

відносно того, наскільки йому вдалося реалізувати те, що було заплановано, 

дати пояснення тим змінам і відхиленням від плану, які відбулися в ході його 

проведення, зробити висновки про досягнення поставленої мети. 

Викладачі, що були на занятті (виховному заході), почергово 

висловлюють свої судження відносно проведення, доповнюють і уточнюють 

один одного. У процесі аналізу заняття висловлюються не тільки позитивні 

судження, але зазначаються й обговорюються недоліки, які мали місце на 

занятті. Це дуже важливо як для тих, хто був присутнім на занятті, так і для 

того викладача, який його проводив. 
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У кінці обговорення організатор відкритого заняття підводить підсумки 

відкритого заходу в цілому. При цьому звертає увагу на якість підготовки, 

проведення, обговорення, відмічає те позитивне на занятті, що заслуговує 

запозичення у вигляді передового педагогічного досвіду. 

Обговорення відкритого заняття (виховного заходу) оформляється 

протоколом та відповідними рекомендаціями.  

 

 
 

4. Методичні розробки 

 
Методична розробка – це посібник для викладачів чи здобувачів освіти, 

в якому розкриваються методика тих чи інших процесів у навчанні та 

вихованні, а також методи, прийоми, які сприяють досягненню в роботі 

кращих наслідків. Методрозробка – це не констатація фактів, а пропозиції, як 

необхідно і, як краще здійснити ту чи іншу дію в освітньому процесі. 

Методичні розробки можуть виконуватися з актуальної теми дисципліни 

або окремого заняття, а також з будь-якого питання навчальної, виховної та 

організаційної роботи. Висновки такої розробки можна “перенести” на 

вивчення тем не тільки інших дисциплін, але і на теми дисципліни, що 

вивчається. Розробка пишеться з більш детальним описом застосування 

способів, прийомів, раціонального їх відношення, за допомогою яких 

досягається дидактична мета вивчення “важкої” теми дисципліни. Вона 

повинна мати і конкретні приклади. Створення методичної розробки 

починається з визначення теми і характеру роботи. Тематика методичних 

розробок повинна бути актуальною, розкривати передові педагогічні 

технології, досвід роботи викладача з викладання дисципліни чи організації, 
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самостійної роботи здобувачів освіти. Методична розробка може розкривати 

шляхи реалізації концепції виховної роботи закладу освіти. 

З метою оволодіння теорією питання, що планує висвітлити викладач, 

необхідно вивчити спеціальну та педагогічну літературу, яка стосується 

даного питання. 

Накопичуючи фактичний матеріал необхідно його проаналізувати й 

узагальнити, використавши при цьому власний досвід та спостереження. 

Важливо в методичній розробці спланувати її написання та розкриття теми. 

У плані зазначається назва роботи та послідовність розділів. У кожному 

розділі вказується перелік питань, що визначають його зміст. Рекомендується 

обговорити на засіданні комісії план написання методичної розробки. 

Методична розробка повинна відповідати певним вимогам: актуальність 

теми, відповідність змісту методрозробки темі, глибина і повнота розкриття 

теми, точність формулювань і висновків, грамотність мови, правильність 

використання наукових термінів та визначень. Тематика методичних 

розробок розглядається цикловою (методичною) комісією і визначається на 

весь навчальний рік. Це сприяє цілеспрямованому написанню методичних 

розробок. 

 
 

5. Методичні доповіді та реферати 
 

Методична доповідь – це публічне повідомлення на навчальну, 

методичну, виховну теми. У доповіді узагальнюється кращий педагогічний 

досвід роботи викладача чи викладачів, у ній слід вказувати недоліки та 

шляхи їх подолання. Тема доповіді повинна бути актуальною, і розкриватись 

глибоко й повно незважаючи на стислість викладу. У вступній частині 
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необхідно оригінально та захоплююче підійти до розкриття теми, в основній 

частині доказово розглянути поставлені питання та точно сформулювати 

висновки в заключній частині. 

Приклади повинні відповідати змісту доповіді, бути яскравими та 

стислими. 

Реферат – це стислий виклад сутності навчальної та виховної роботи чи 

методичної проблеми на основі огляду відповідної літератури та інших 

джерел. Як правило, реферат має науково-інформаційне призначення. Крім 

вичерпуючого, наукового, об’єктивного висвітлення теми в рефераті може 

міститися аналіз і критика відповідних теорій, обгрунтовані висновки. У 

рефераті не повинно бути занадто багато цифрового матеріалу, що 

ускладнює сприйняття, він не повинен бути перевантажений фактами. 

 

6. Рецензії 
 

Рецензії пишуть на підручники, навчальні посібники та програми, 

методичні розробки.  

Рецензія – вид роботи, що дає оцінку. У рецензії зазначається назва 

роботи, яка рецензується, її автор, дається аналіз за такою схемою: чи 

правильно та влучно підібрана назва, чи відповідає назва її змісту, на кого 

розрахована робота, чи існують подібні роботи та в чому полягає особливість 

даної; чи правильна її будова та чи достатньо вичерпана тема, чи враховані 

діючі положення з даного питання; чи відповідає текстовий та ілюстративний 

матеріал сучасному стану науки і техніки; чи правильна наукова 

термінологія; чи витримана однаковість літерних позначень, чи правильні 

символи формул; чи відповідає матеріал навчальному плану та програмі; чи 

використаний передовий досвід, у чому полягають основні позитивні якості 

та недоліки роботи. На закінчення слід зробити висновки та пропозиції, в 

яких зазначається, чи досягнута мета, аргументуються неправильні 

положення та внести пропозиції, як покращити роботу, яка рецензується.  
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7. Педагогічні дослідження 

 

Педагогічні дослідження циклова (методична) комісія організовує для 

вивчення ефективності роботи викладачів, встановлення ефективності нових 

форм і методів освітнього процесу та доцільності їх впровадження, 

визначення проблем та шляхів їх вирішення, під час навчання та виховання. 

Педагогічні дослідження – багатоплановий і складний процес, який 

передбачає накопичення, аналіз і наукову обробку фактів, що відображають 

стан навчання, виховання. 

Об’єктами педагогічних досліджень виступають: індивідуальна 

діяльність викладача, майстра в/н умови, що визначають цю діяльність, 

якість компетенцій(знань, умінь і навичок) здобувачів освіти, їх моральне 

обличчя тощо. 

Для проведення педагогічного дослідження повинна бути визначена 

проблема, яка ставить нові питання, виявляє протиріччя між старим і новим. 

Дослідження ведеться за програмою, в якій повинні знайти 

відображення: 

 постановка проблеми та мета дослідження; 

 робоча гіпотеза;  

 об’єкт та предмет дослідження; 

 методи дослідження; 

 організаційні форми проведення дослідження. 

 

 

Інші форми роботи 

 

До цих форм роботи належать такі, що не будучи традиційними, 

використовуються для активізації методичної роботи та підвищення її 

ефективності. Це можуть бути. 

 

 

8. Спільні засідання циклових (методичних) комісій 

 
На спільних засіданнях обговорюються питання, що цікавлять 

викладачів кількох циклових (методичних) комісій. Можна розглядати 

питання: 

 адаптація здобувачів освіти нового набору до навчання в закладі 

освіти; 

 організація та методика проведення бінарних занять; 

 єдині вимоги щодо контролю й оцінки знань здобувачів освіти; 

 дипломне проектування; 

 методика організації самостійної навчальної діяльності 

здобувачів освіти; 

 єдиний підхід до системи національного виховання здобувачів 

освіти тощо. 
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 реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці; 

 дистанційні форми навчання та методика їх проведення. 

Ініціатором таких засідань виступає одна з комісій, яка і проводить 

основну організаторську роботу. 

 
 

9. Методичні тижні циклової (методичної) комісії 

 

Протягом тижня циклова (методична) комісія проводить заходи, 

розкриваючи рівень своєї методичної роботи та її різноманітність. Така 

робота має звітно-показову мету. У програму методичного тижня можна 

включати: 

  відкриті засідання комісії (з метою обміну досвідом роботи); 

  відкриті заняття і виховні заходи; 

  відкриті заняття гуртків; 

  випуск педагогічного 24юлетеня чи педагогічної стінної газети; 

  виставка творчих робіт викладачів, майстрів в/н та здобувачів 

освіти; 

  олімпіади, конкурси, ігри студентів; 

  тематичні конференції, вечори; 

  бесіди за круглим столом; 

  педагогічні конкурси ;  

  конкурси фахової майстерності:«Методичні бенефіси»; 

 презентація досвіду роботи. 
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Голови циклових та методичних комісій надають до інформаційного 

центру училища звіти про проведення тижня (Додаток 1). 

 

 

 

10. Дискусійний клуб циклової (методичної) комісії – це форма 

вільного спілкування її членів. Учасники клубу – особи, зацікавлені 

обговорюваною проблемою. На засіданні клубу відбувається вільний обмін 

думками, досвідом роботи. Тут немає заздалегідь підготовлених доповідачів, 

рішень. Тому на засіданні відбувається звичайний взаємообмін поглядами, 

взаємозбагачення ідеями. 

Така форма роботи сприяє впровадженню демократичних принципів у 

роботі циклової (методичної) комісії. 

 

 

 
11. Методичні зустрічі циклової (методичної) комісії з колегами 

інших закладів освіти проходять на базі різних закладів освіти, програму та 

час зустрічей погоджують голови циклових (методичних) комісій раніше, 

плануючи роботу комісії. 

05.11.2019 р. відбулось засідання методичного об’єднання викладачів 

машинобудівного напрямку, проводила начальник Дніпровської філії 

Інституту модернізації змісту освіти - Гончарова Алла Вікторівна 
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III. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ 

 
Робота циклової (методичної) комісії проводиться за планом, який 

складається щорічно і затверджується заступником директора з навчальної 

роботи і погоджується методистом училища. Ретельно продуманий план 

роботи є однією з умов якісної роботи циклової (методичної) комісії. 

Планування запобігає випадковостям та хаотичності в роботі циклової 

(методичної) комісії, цілеспрямовує її. 
 

 

1. Вимоги до плану 

 
План роботи циклової (методичної) комісії – це обов’язковий 

організаційний документ, який повинен мати голова циклової (методичної) 

комісії. План комісії повинен відзначатися різноманітністю змісту і форм 

роботи та підпорядковуватись основній меті – вирішенню тих проблем, над 

якими комісія має працювати протягом року. Відображати  індивідуальні 

плани педагогів. План повинен бути конкретним. Завдання в плані мають 

бути сформульовані чітко, якісно. У плані визначається термін виконання та 

виконавці, методи та засоби виконання. 
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План роботи не слід перевантажувати заходами, включати такі заходи, 

які виконати неможливо або ж не є результативними. При плануванні роботи 

необхідно враховувати індивідуальні можливості та потреби членів комісії, їх 

педагогічний досвід, інтелектуальні здібності. За таких умов роботи він буде 

об’єктивний та реальний, відповідатиме потребам та інтересам кожного 

члена комісії. 

План роботи циклової та методичної  комісії узгоджується із загальними 

планами і завданнями закладу освіти. 
 

 

2. Структура плану 

 
Структура плану повинна бути такою, щоб охоплювала весь обсяг та 

різноманітність роботи циклової (методичної) комісії і разом з тим 

спрощувала й процес планування. 

Варіанти структури планів можуть бути різними. Декілька з них. 

І. Ввідна частина 

1. Загальні відомості про членів комісії. 

2. Облік відвідування засідань членами комісії. 

3. Графік підготовки методичних розробок, рекомендацій. 

4. Графік проведення відкритих занять членами комісії. 

5. Графік взаємовідвідування занять. 

6. Графік проходження стажування курсів, підвищення кваліфікації 

викладачів. 

 

ІІ. Основна частина 
1. Аналіз роботи комісії за минулий рік та проблеми, над якими комісія 

працює в поточному навчальному році. 

2. Організаційна робота. 

3. Навчально-методична робота. 

4. Зв’язок із виробництвом. 

5. План засідань комісії. 

 
 

3. Методика розробки плану 

 
Перед тим, як приступити до складання плану роботи необхідно 

заповнити ввідну частину плану. Це дасть змогу голові циклової 

(методичної) комісії детальніше вивчити індивідуальні особливості членів 

комісії. Далі доцільно буде ознайомитись із пропозиціями, побажаннями 

викладачів та врахувати їх при складанні плану. 

На основі наслідків аналізу роботи викладачів комісії за попередній рік, 

з урахуванням завдань колективу на наступний період, напрями роботи 

комісії та проблеми, над якими вона буде працювати в поточному році. На 

основі такої роботи складається перший розділ плану.  
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Зміст цього розділу можна побудувати за схемою:  

 назва проблем, над якими комісія працювала в минулому році, 

шляхи їх вирішення та наслідки розв’язання; 

 дати характеристику навчально-методичним проблемам, що 

виникли внаслідок аналізу роботи закладу освіти за минулий рік; 

 сформулювати основні проблеми над якими комісія буде 

працювати в поточному році. 

Другий і третій розділи плану потребують більш творчого підходу. 

Адже змістовно спланований розділ “Організаційна робота” дає можливість 

успішно вирішувати питання організації роботи комісії. На основі правильно 

вибраних форм і змісту навчально-методичної роботи можна найбільш 

ефективно, широко та різнобічно розв’язати поставлені завдання. Крім того, 

виходячи з вимоги реальності плану, слід підібрати виконавців, які зможуть 

найкраще виконати завдання. 

У третьому розділі відображається робота комісії щодо виконання 

функцій, які покладені на неї положенням, а також поточна робота, 

спрямована на вдосконалення процесу навчання і виховання. 

Четвертий розділ “План засідань комісії” слід розробляти після розділу 

“Навчально-методична робота”. Адже засідання циклової (методичної) 

комісії є основною формою її роботи. На засіданні циклової (методичної) 

комісії дістає завершення вирішення тієї чи іншої проблеми. При складанні 

цього розділу слід з’ясувати, які питання доцільно виносити на обговорення, 

як їх об’єднати за змістом, погодити терміни так, щоб засідання не були 

перевантажені та не носили формальний характер. 

 
 

4. Орієнтовний перелік питань, які можна виносити  

на засідання циклових комісій  

 

1. Оновлення змісту освіти засобами компетентнісного підходу при 

вивченні технологічних дисциплін. 

2. Про гуманізацію навчання при вивченні дисциплін природничого 

циклу. 

3. Про роботу навчальних кабінетів з підвищення якості знань 

здобувачів освіти. 

4. Про модульно-рейтингове навчання здобувачів освіти та його 

ефективність. 

5. Про диференційоване навчання здобувачів освіти та роботу циклової 

(методичної) комісії з обдарованими здобувачами освіти. 

6. Про використання комп’ютерних технологій контролю знань з 

окремих дисциплін. 

7. Про використання ігрових технологій навчання. 

8. Про впровадження дистанційного навчання як інноваційної   

комп’ютерної технологій освіти. 
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9. Особливості адаптації здобувачів освіти нового прийому до навчання 

в умовах освітнього закладу. 

10.  Психолого-педагогічний аналіз навчальної діяльності  здобувачів 

освіти, та шляхи подолання індивідуальних навчальних проблем. 

11.  Про  шляхи гуманізації   процесу виховання здобувачів освіти. 

12.  Про дидактичні причини низької успішності в окремих академічних 

групах. 

13.  Про досвід роботи викладача з використання (електронних платформ 

дистанційного, модульного навчання, ігрових технологій, опорних 

конспектів, комп’ютерних технологій тощо). 

14.  Про проведення прямих замірів знань та їх аналіз з дисциплін. 

15.  Про стан навчально-методичного комплексу з окремих дисциплін. 

16.  Про організацію науково-дослідної роботи здобувачів освіти. 

17.  Про відповідність обладнання кабінетів і лабораторій сучасним 

вимогам навчальних планів і програм. 

18.  Про зв’язок з випусниками підрозділів. 

19.  Аналіз успішності здобувачів освіти з спеціальних дисциплін за 

наслідками атестації семестру. 

20.  Про організацію та проведення методичного тижня цикловою 

(методичною) комісією. 

21.  Обговорення методичних розробок викладачів. 

22.  Про національно-родинне виховання здобувачів освіти. 

23.  Сучасні проблеми професійної орієнтації та шляхи їх оновлення. 

24.  Про організацію психологічної допомоги здобувачам освіти. 

25.  Про особистісно-орієнтований підхід у навчанні. 
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IV. ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ЦИКЛОВУ (МЕТОДИЧНУ) КОМІСІЮ  

 

1. Загальні положення про циклову (методичну) комісію 

 
1. Циклова (методична) комісія створюється для організації методичної 

роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів та 

майстрів в/н, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, 

удосконалення освітнього процесу. 

2. Циклова (методична) комісія створюється згідно з  Статутом 

освітнього закладу. 

3. Циклова (методична) комісія створюється у разі, коли обсяги 

навчальної роботи дозволяють сформувати викладацький склад у кількості не 

менше трьох осіб. Методична  комісія об’єднує викладачів дисциплін одного 

напрямку, а циклова – викладачів споріднених дисциплін і майстрів 

виробничого навчання. 

4. Перелік циклових (методичних) комісій, кандидатури їх голів і 

персональний склад затверджуються наказом директора закладу освіти 

терміном на один навчальний рік. 

5. Планування й організація роботи, а також безпосереднє керівництво 

цикловою (методичною) комісією здійснює її голова за додаткову оплату в 

установленому порядку. 

6. Загальне керівництво роботою циклових (методичних) комісій 

закладу освіти здійснює заступник директора з навчальної роботи та 

методист. 

7. Робота циклової (методичної) комісії проводиться за планом. План 

роботи циклової (методичної) комісії складається щорічно та затверджується 

заступником директора з навчальної роботи. 

8. Засідання циклової (методичної) комісії проводиться не рідше одного 

разу на місяць. 

 

 

2. Зміст роботи циклової (методичної) комісії 

 

Зміст роботи циклової (методичної) комісії визначається з урахуванням 

загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед 

закладом освіти, і здійснюється за такими напрямами. 

1. Забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін. 

2. Розгляд та обговорення планів роботи циклової (методичної) комісії, 

індивідуальних робочих планів викладачів, планів роботи навчальних 

кабінетів (лабораторій), клубів за інтересами, предметних гуртків. 

3. Розробка й обговорення комплексів навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. 
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4. Своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм 

дисциплін. 

 

5. Розробка та впровадження в освітній  процес заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього 

процесу. 

6. Розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової 

(методичної) комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, 

семінарських занять, навчальної та виробничої практики, курсових і 

дипломних робіт (проектів). 

7. Розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення 

практичної підготовки здобувачів освіти, вивчення, узагальнення та 

поширення досвіду роботи викладачів, надання допомоги викладачам-

початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю. 

8. Розробка методик, застосування комп’ютерних та інших сучасних 

технологій в освітньому процесі. 

9. Розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних 

посібників, навчально-методичної літератури, освітніх програм дисциплін, 

методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій. 

10. Підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних, семестрових екзаменів і державної атестації здобувачів 

освіти, тематики та змісту курсових і дипломних робіт (проектів) та іншої 

методичної документації для контролю знань здобувачів освіти. 

11. Проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та 

методики викладання. 

12. Контроль та аналіз знань здобувачів освіти та визначення єдиних 

критеріїв їх оцінювання. 

13. Керівництво дослідною та науковою роботою; технічною творчістю 

здобувачів освіти. 

14. Організація самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти. 

15. Організація та проведення науково-практичних конференцій, 

олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт тощо. 

16. Організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами 

освіти. 

17. Оновлення форм і методів профорієнтаційної роботи.  

18. Сприяння працевлаштуванню випускників та зв’язок з ними. 

19. Проведення науково-практичних конференцій. 

20. Організація підвищення кваліфікації викладачів та майстрів в/н. 

21. Участь викладачів у професійних конкурсах “Кращий викладач 

року”, “Кращий класний керівник року”, “Кращий керівник клубу за 

інтересами”, “Кращий завідувач навчального кабінету (лабораторії)” тощо. 

22. Участь у виховній роботі здобувачів освіти. 
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3. Обов’язки голови циклової (методичної) комісії 

 

1. Організація роботи циклової (методичної) комісії згідно з 

положенням. 

2. Складання планів роботи циклової (методичної) комісії. 

3. Організація взаємовідвідування занять викладачами. 

4. Керівництво підготовкою та обговорення відкритих занять. 

5. Розгляд навчально-методичної документації. 

6. Організація контролю за якістю знань здобувачів освіти. 

7. Організація систематичної перевірки виконання прийнятих раніше 

рішень циклової (методичної) комісії та інформування про підсумки 

перевірки на засіданнях комісії. 

8. Контроль за виконанням планів циклової (методичної) комісії 

викладачами. 

9. Ведення обліку та складання звіту про роботу циклової (методичної) 

комісії. 

 

 

4. Права голови циклової (методичної) комісії 

 

Голова циклової (методичної) комісії має право: 

 вносити пропозиції щодо складу комісії, розподілу педагогічного 

навантаження, кандидатур завідувачів навчальних кабінетів (лабораторій), 

керівників предметних гуртків, клубів за інтересами; 

 брати участь у складі освітніх програм  дисциплін; 

 впроваджувати новітні технології в освітній процес; 

 порушувати клопотання перед адміністрацією освітнього закладу про 

заохочення викладачів комісії та здобувачів і накладання стягнення на них. 

 

 

5. Документація циклової роботи 

 

Нормативна документація, що регламентує організацію освітнього 

процесу у ВПУ №17: 

Комплекси методичного забезпечення навчальних дисциплін. 

Плани роботи. 

Протоколи засідань. 

Індивідуальні робочі плани викладачів. 

Розрахунок і розподіл педагогічного навантаження. 

Матеріали підвищення кваліфікації викладачів та майстрів в/н. 

Матеріали взаємовідвідувань викладачів та майстрів в/н. 

Матеріали надбань педагогічного досвіду педпрацівників 

Матеріали науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, 

виставок творчих робіт тощо. 

Звіти про роботу.  
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V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТИЖНІ  

ЦИКЛОВИХ (МЕТОДИЧНИХ) КОМІСІЙ 

 

1. Завдання тижнів 

А) Забезпечити належні умови для формування предметних 

компетентностей, виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості 

здобувачів освіти, сприяти формуванню їх наукового світогляду. 

Б) Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень педагогічної 

майстерності викладачів та майстрів в/н , збагачувати педагогічний досвід 

закладу освіти. 

В) Поглибити знання з профільних навчальних дисциплін та підвищити 

інтерес до інших дисциплін, передбачених навчальним планом закладу 

освіти. 

 

 

2. Функції тижнів 

А) Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні 

технології до освітнього процесу, вдосконалити організаційні здібності 

здобувачів освіти. 

Б) Діагностична – можливість отримувати динамічну інформацію про 

динаміку професійного рівня викладачів та особистісний розвиток здобувачів 

освіти. 

В) Моделююча – при плануванні тижнів розробляються принципово нові 

форми навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

Г) Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування 

здобувачів освіти про досягнення науки і техніки. 

 

 

3. Структура тижнів 
Складовими предметних тижнів мають бути відкриті заняття, відкриті 

виховні години з наступним обговоренням їх, науково-практичних 

конференцій, індивідуальні та групові огляди-конкурси, конкурси фахової 

майстерності, виставки творчості здобувачів освіти тощо, засідання циклової 

(методичної) комісії. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне 

забезпечення. 

 

 

4. Організація та проведення 

А) Предметні тижні організовуються й проводяться предметними 

(цикловими) комісіями не частіше одного разу на місяць та не більше трьох 

разів на семестр. 

Б) До участі в предметних тижнях залучаються всі бажаючі здобувачі 

освіти і в першу чергу бажано здобувачі освіти одного курсу. Можуть бути 

запрошені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, 

громадськість. 
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В) На розширеному засіданні циклової (методичної) комісії разом із 

членами оргкомітету складається програма проведення тижня. При цьому 

важливе місце відводиться ініціативі самих здобувачів освіти, хоча 

особистість викладача, звичайно, грає важливу роль. 

Програма тижня розглядається на засіданні комісії та затверджується 

заступником директора з навчальної роботи. Після затвердження програми, 

оргкомітет приступає до складання сценаріїв групових заходів та репетиції 

(КВК, художня самодіяльність тощо). 

Систематичне проведення тижнів сприятиме організації різних змагань 

серед здобувачів освіти не тільки одного відділення, а серед здобувачів 

освіти різних  професій (спеціальностей). 

 

 

 

Затверджую 

Заступник директора  

з навчальної роботи ___________ 

______      ____________  20   р.  

 

Форма програми 

Тижня методичної (циклової) комісії 

_________________________________  дисциплін 

_____________________________________________________ 
(назва  закладу освіти) 

 

Назва заходу 

 

Дата і місце 

проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3  

 

 

4. Після виконання програми тижня проходить засідання циклової 

(методичної) комісії. На ньому визначають ступінь та якість виконання 

програми, визначають переможців, вносять пропозиції щодо їх нагородження 

адміністрацією закладу освіти. Крім цього, члени комісії ретельно аналізують 

позитивне і негативне для даного тижня, заносять протоколом до журналу 

роботи циклової (методичної) комісії. 
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ВИСНОВОК 

 

Завдяки злагодженій роботі голів циклових (методичних) комісій та 

методиста закладу освіти поліпшується та удосконалюється навчально – 

методична робота в училищі. Методист організовує, корегує, консультує , 

координує та водночас здійснює методичний супровід  роботи голів циклових 

та методичних комісій. На початку кожного навчального року методичним 

кабінетом училища складається Графік проведення тижнів комісій та 

конкурсів фахової майстерності. Протягом навчального року методист:  

- проводить моніторинг якості заходів та виконання графіку; 

- щосеместрово перевіряє роботу голів циклових та методичних комісій 

(протоколи засідань, виконання плану роботи…)  

- готує голів ц/к та м/к для виступу на методичних та педагогічних 

радах, тощо. 
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Додаток 1 

 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  

В И Щ Е  П Р О Ф Е С І Й Н Е  У Ч И Л И Щ Е  №  1 7  

 

 

 

 

 Звіт 

 про проведення «Тематичного тижня історії» 

 у ВПУ №17 

3 14.10.2019 – 18.10.2019 р. 
 

 

  

   

  

2019 
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На підставі листа НМЦ ПТО у Дніпропетровській області від 

25.09.2019 р. № 03/515 та виконання в контексті діючих документів – Указу 

Президента України «Про день захисника України» ( від 14.10.2014р. № 806); 

Указу Президента України «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання» та з метою підвищення мотивації здобувачів освіти до вивчення 

історії України, виховання поваги до національних державних символів, 

національної ідентичності, любові до рідного краю засобами навчального 

предмету історії у ВПУ №17 з 14.10.2019-18.10.2019 р. було проведено 

тематичний тиждень присвячений захисникам України в різні періоди історії. 

Розпочався тиждень загальноучилищним святковим заходом 

присвячений «Дню Захисника України, Святу Покрова, Дню українського 

козацтва». 
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Голова МК суспільних дисциплін Мотуз А.В. привітала здобувачів 

освіти училища з початком тематичного тижня історії. Оголошено план 

заходів проведення тематичного тижня історії. 
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Згідно плану заходів 15.10.2019 р. викладач історії Мотуз А.В. проводила 

відкритий виховний захід присвячений Дню захисника України з теми  

«На захисті Батьківщини». 
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Мета заходу ознайомити здобувачів освіти з традиціями, звичаями 

українського козацтва, пробудити почуття відповідальності перед наступним 

поколіннями, формувати розуміння єдності та цілісності України, 

усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю 

держави, готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист 

державних інтересів країни. 

 

Протягом тижня здобувачі освіти училища взяли участь у історичному 

конкурсі-есе з теми: «Патріотизм у моєму житті» серед здобувачів освіти І та 

ІІ курсів, який проводив викладач історії Лук’яненко Володимир Петрович.  

Мета національно-патріотичне виховання та підвищення мотивації 

серед здобувачів освіти до вивчення історії. Здобувачі освіти показали 

високий рівень розуміння важливості патріотизму у житті людини, як це 

впливає на її життя і вибір життєвого шляху. 
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16.10.2019 р. відбулося відкрите засідання МК суспільних дисциплін. 

Засідання було присвячене виховуванню у здобувачів освіти почуття 

патріотизму, мужності, любов до Батьківщини, пошани до ветеранів Другої 

світової війни, поваги до свого народу, людяності, чуйності.  

Калина Неля Віталіївна - завідуюча інформаційно-методичним центром 

ВПУ № 17 виступила з  презентацією «Критичне мислення в сучасному сенсі 

національно-патріотичного виховання» 

 

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких 

виховних завдань: утвердження в свідомості і почуттях особистості 

патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України. 
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У рамках заходів методичної секції викладачів історії та громадянської 

освіти Калина Н.В. пройшла дистанційні курси «Критичне мислення 

освітянам» та отримала відповідний сертифікат . 

З метою виховання поваги до національних державних символів, 

національної ідентичності, любові до рідного краю на протязі тижня в холі 

училища  на перервах відбувався перегляд документальних, художніх стрічок 

про захист території України від посягань інших держав.  
 

 
Згідно методичних рекомендацій НМЦ ПТО викладач економіки 

П’ятковська Оксана Сергіївна провела анкетування до Дня Захисника 

України серед здобувачів освіти І курсу (всього 30 чоловік) на тему: «В якій 

країні ви хотіли б жити?». Результати анкетування та аналіз будуть надані до 

НМЦ ПТО згідно надісланій формі. 

 
 



 

46 

 

17.10.2019 р. згідно заходів обласної секції викладачів суспільних 

дисциплін, викладач історії та громадянської освіти Бахтіаров Сергій 

Василійович долучився до краєзнавчої екскурсії присвячена 371 річниці 

перемоги українського козацького війська під проводом Б. Хмельницького 

над польським військом під Жовтими Водами. 
 

 
 

 

17.10.2019 р. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» на тему: 

«Козацькими стежками». Яку організувала викладач історії Мотуз Алла 

Вікторівна  між командами ІІ курсу  груп НП 18-2/9 та НП 18-27/9.   

Мета: розширити знання здобувачів освіти про період козацтва, про 

свято День захисника України; розвивати у здобувачів освіти логічне 

мислення, увагу; виховувати у дітей повагу та інтерес до історичного 

минулого свого народу. 
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Перемогу отримала команда групи НП 18-27/9, капітан Петренко 

Павло. Але обидві команди виявили достатній рівень знань з історії. 

Круглий стіл на тему: «Історія розвитку державності України» який 

організував викладач історії Лук’яненко Володимир Петрович. Мета 

виховувати у здобувачів освіти інтерес і повагу до історичного минулого 

своєї країни, до борців за незалежність України. Захід сприяв розвитку 

вміння грамотно, аргументовано обстоювати власну точку зору, вихованню 

активної політичної позиції та відповідальності за власні дії. 
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18.10.2019 р. Викладачі Бахтіаров С.В., Лук’яненко В.П., П’ятковська 

О.С. провели відкритий волонтерський захід на тему: «Наша повага і 

вдячність захисникам України». В якому прийняла участь викладач 

спецдисциплін Грабар Анжела Олександрівна, яка також є почесним 

волонтером і має державні відзнаки за свою діяльність. 

Протягом тижня здобувачі освіти  взяли участь  у конкурсі стіннівок та 

плакатів на тему: «Нащадки козацької слави» та «Україна у моєму серці». 
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Активну участь у тематичному тижні історії прийняли бібліотекарі  

Вабілєва Тетяна Миколаївна, Макагон Ірина Андріївна, Лукіна Ганна 

В'ячеславівна. Протягом тижня у бібліотеці діяла виставка-ілюстрація 

«Книги воїнів-письменників і поетів АТО, ООС»  

 

 На завершення було підведення підсумків тижня. Здобувачі освіти та 

групи відзначені грамотами та подяками.  

 

Тиждень історії створив сприятливі умови для виявлення набутих 

навичок у нестандартних ігрових ситуаціях та допоміг здобувачам освіти 

розширити й поглибити свої знання з предмету. Людина лише тоді стає 

активним членом суспільства, коди досконало знає, хто вона, якого вона 

роду. 
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Звіт 

 голови методичної комісії 

 природничо-математичних дисциплін 

 Чорної Ю.С. 

за 2019-2020 н. р. 

 
Станом на 01.09.2019 р. методична комісія природничо-математичних 

дисциплін почала працювати у складі чотирьох викладачів: Чорна Ю.С. – 

голова методичної комісії, Орлик А.Г. – викладач біології та екології, Зайко 

А.В. – викладач фізики та астрономії, Бутенко А.В. викладач фізики та 

математики. 

Діяльність методичного об’єднання викладачів природничо-

математичного напрямку у 2019-2020 навчальному році була спрямована на 

реалізацію виконання державних програм викладання предметів 

природничого циклу, створення належних сучасних умов для навчання і 

виховання здобувачів освіти, підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального 

потенціалу учасників освітнього процесу. 

На основі, результатів освітнього процесу планується система заходів, 

спрямованих на зростання професійного рівня педагога. 

Методична робота в методичному об'єднанні природничо-

математичного напрямку  – це система взаємопов’язаних мір, дій і заходів, 

спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності 

кожного викладача, на розвиток творчого потенціалу педагогічного 

колективу методичного об'єднання в цілому, а в кінцевому результаті на 

вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, 

виховання і розвитку здобувачів освіти. 

Методична комісія природничо-математичних дисциплін працювала над 

проблемою «Підвищення ефективності уроку та навчальних досягнень 

здобувачів освіти» 

Комісія розпочала свою роботу над плануванням та затвердженням 

поурочно-тематичних планів, планів роботи та паспортів кабінетів, над 

комплексно-методичним забезпеченням таких предметів як математика, 

фізика та астрономія, біологія та екологія і хімія здобувачів освіти ІІ ступеня 

навчання та вищої математики, фізики, хімії здобувачів освіти ІІІ ступеня 

навчання над складанням графіка відкритих уроків та організацією роботи 

над теоретичним вивченням проблеми. 

Навчання загальноосвітніх предметів у загальноосвітніх закладах 

здійснювалось за навчальними програмами для 10-11 класів рівень стандарту 

зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 р. №826.  

За 2019-2020 н.р. відбулося 10 засідань методичної комісії, на яких 

розглядалися пропозиції з власного досвіду, обговорювалися директивні 
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документи, державні стандарти, РНП та ПТП, актуальні питання 

викладацької та позакласної роботи. 

З метою визначення рівня знань здобувачів освіти першого курсу 

навчання із загальноосвітніх дисциплін (математики, фізики, хімії, біології) з 

10.09. 2019 р. по 25.09.2019 р. були проведені діагностичні контрольні 

роботи. Завдання для ДКР були складені за програмами середньої школи 

згідно навчального плану. Завдання ДКР були розглянуті та погодженні на 

засіданні МК.  

Моніторинг показав, що здобувачі освіти в загальному мають знання 

середнього рівня (49 %), великий відсоток здобувачів освіти (42 %) 

володіють знаннями на низькому рівні. З більшості предметів бали за 

високий рівень відсутні, а достатній показник якості успішності складає 9 %. 

Якісний показник успішності в середньому складає 9 %. Дані показники 

дають можливість зробити висновок, що здобувачі освіти І курсу мають 

середній та низький рівень підготовки за курс базової середньої школи.  

Виходячи з цього на засіданні методичної комісії було розроблено план 

заходів та шляхом консультацій, факультативів розширити вивчення тем та 

надолужити прогалини в знаннях здобувачів освіти І курсу навчання.  

У системі нашої роботи – проведення предметних олімпіад із 

загальноосвітніх предметів, що сприяють виявленню обдарованих учнів. 

Переможці І етапу Всеукраїнської олімпіади беруть участь в ІІ та в ІІІ етапах 

олімпіад на рівні області. Олімпіади відбулися відповідно до Умов 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади.  

Завдання до І етапу олімпіад були підготовлені викладачами  та 

погодженні на засіданні методичної комісії; їх зміст повністю відповідав 

програмним вимогам і дав змогу реалізувати принцип систематичності й 

диференційований підхід до оцінювання результатів.  

Так в цьому році були  визначені переможці ІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з загальноосвітніх предметів, а саме: 

 

 
№ п/п Назва 

предмета 

Дата 

проведення 

ПІБ учня Група, 

учні яких брали 

участь у 

ІІ етапі 

Відповідальн

ий викладач 

Місце 

1  Математика 10.12.17  Кочет 

Катерина 

Анатоліївна 

К18-21/9 Чорна Ю.С. І 

2  Математика 03.12.17  Петренко 

Павло 

Володимирович 

НП18-27/9 Чорна Ю.С. ІІ 

3  Хімія  26.11.17  Колеснікова 

Руфіна 

Дмитрівна 

НП19-28/9 Орлик А. Г. І 

4  Хімія 04.11.17  Грищенко 

Анастасія 

К18-21/9 Орлик А. Г. І 
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Сергіївна 

 

 

 

 Участь у ІІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади з математики 
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Предметні тижні є традиційними 

методичними заходами в нашому 

освітньому закладі. Вони дають 

можливість педагогам, підвищувати 

рівень кваліфікації, професійної 

компетентності, а здобувачам освіти 

здобути додаткові знання з математики, 

фізики та астрономії, біології та екології, 

хімії їх розвитку, показати зв'язок 

предметів з професіями,  іншими 

науками, врахування регіональної 

компоненти, формування інтересу до 

вивчення предмету, забезпечення 

різнобічного розвитку особистості 

здобувачів освіти. 

План проведення тижня було 

обговорено та затверджено на 

методичному засіданні викладачів 

природничо-математичного циклу, де 

були розподілені обов’язки, призначені 

відповідальні за проведення заходів. За 

тиждень до початку з його планом були 

ознайомлені здобувачі освіти, були 

створені робочі групи, члени яких брали 

участь у підготовці та проведенні заходів 

тижня. 
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Методична робота голови комісії Чорної Ю.С.  

1. Розробка завдань до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики 
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2. Чорна Ю.С. розробила програму факультативів по підготовці 

здобувачів освіти до ЗНО, працювала над вдосконаленням методики та підбір 

завдань, посібників, відео матеріалів, опрацьовані  всі матеріали та завдання 

ЗНО (основної сесії, пробного ЗНО та додаткової сесії). 

3. Пошук ресурсів для дистанційного навчання  
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Методична робота членів комісії. 

Головною метою методичної комісії викладачів природничо-

математичних дисциплін є не лише надання допомоги викладачам у розвитку 

та підвищенні  професійної майстерності а й активізації творчого потенціалу 

кожного викладача. 

Орлик А.Г. – в цьому році підтвердив кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої  категорії» та педагогічне звання «викладач - методист». 

Приймав участь у обласному вебінарі з темою «Вплив мийних засобів на 

здоров’я людини». Провів серію відкритих уроків, які лягли в основу його 

методичної розробки на тему: ««Використання регіональних матеріалів 

проблем екології з метою гуманізації освітньої діяльності на уроках біології 

та екології». 

 
 

Зайко А.В. -  приймав участь у всеукраїнському конкурсі  «Учитель 

року» по версії журналу колосок, вебінар STEM проекти на уроках фізики та 

астрономії 
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Бутенко А.В. – пройшов курсу на тему: «Хмарні технології», прослухав 

вебінар і отримав сертифікат  сайту «На урок»  
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Організаційна робота, суспільні доручення 
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