
 

 

  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОДА 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №34 М. ВИНОГРАДІВ 

90300, м. Виноградів, вул. Івана Франка, 116, телефон: 2-46-58, факс: 2-41-34, e-mail: vpu34vin@i.ua 

 

НАКАЗ 
 

09 _вересня__ 2021 р.  Виноградів    №_109 

 

 

Про організацію методичної роботи  

в 2021/2022 навчальному році 

 

З метою реалізації основних положень Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», наказу МОН № 

582 від 12.12.2000 р. «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної 

освіти», Статуту училища, підвищення ефективності організації навчально-виховного 

процесу, упровадження передових та інформаційно-комунікаційних технологій в 

навчально-виховний та навчально-виробничий процес, удосконалення педагогічної 

майстерності педагогічних працівників, та враховуючи результати аналізу методичної роботи 

з педагогічними працівниками закладу у 2020/2021 навчальному році    

НАКАЗУЮ:    

1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Впровадження 

компетентнісного підходу та інноваційних технологій навчання для забезпечення ефективної 

підготовки кваліфікованих робітників» та план заходів щодо її реалізації. 

З 01.09.2021 

2. Спрямувати методичну роботу у 2021/2022 н. р. на вирішення таких завдань:  

2.1. Забезпечення чіткої системи роботи з педагогічними кадрами у навчальному закладі. 

Охоплення кожного педагога методичною роботою. Затвердження складу творчої групи для 

роботи над ЄМП (додаток 1).  

2.2. Організація методичної роботи на діагностичній основі, наближення її до потреб і запитів 

педагогічних працівників.  

2.3. Посилення психолого-педагогічної, етичної, правової підготовки педагогічних кадрів, а 

також вдосконалення їх навичок роботи з комп'ютерною технікою.  

2.4. Практична спрямованість методичних заходів (моделювання, конструювання занять, їх 

окремих етапів, розробка складних нововведень тем, ділові  ігри, аналіз ситуації, розв'язання 

завдань підвищеної складності).  

2.5. Оволодіння та впровадження у навчально-виробничий, виховний процес інноваційних 

технологій, що передбачає створення нових зразків діяльності педагогічних працівників, які 

сприяли б їхньому професійному зростанню та виводили на принципово новий, якісний 

фаховий рівень.  

2.6. Залучення педагогічних працівників до участі в інноваційних проектах, до створення 

навчальних посібників, написання методичних розробок, статей та публікацій, що є 

безпосереднім виявленням творчого потенціалу кожного, прямим шляхом самоспостереження 

і саморегуляції педагогічного працівника.  

2.7. Забезпечення системності у плануванні, організації методичної роботи з прогнозуванням 

кінцевого результату.  

2.8. Розвиток самоосвіти педагогічних працівників з метою збагачення, поповнення знань, 

робота над методичною темою, завершенням якої є узагальнені матеріали, звіт, виступи на 

педагогічній, методичній радах, педагогічних  читаннях, методичних комісіях.  

2.9. Піднесення загальнокультурної підготовки педагогічних працівників, розширення їх 

світогляду, інтелекту.  

 



2.10. Організація своєчасної систематичної педагогічної поінформованості шляхом: 

• проведення оглядів новин фахової, психолого-педагогічної, методичної  літератури;  

• ведення картотеки бюлетенів;  

• підготовка списків літератури відповідно до теми занять методичних заходів.  

2.11. Аналіз ефективності навчально-методичної  роботи. 

2.12. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту училища.  

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у Вищому 

професійному училищі №34  на 2021/2022 н. р. (додаток 2).  

4. Для забезпечення зростання фахової майстерності педагогічних працівників, підвищення 

професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем 

училища, реалізації заходів щодо обраних науково-методичних тем організувати роботу 

методичних комісій, закріпити за молодими спеціалістами досвідчених педагогів (додаток 3) 

5. З метою забезпечення колективного керівництва методичною роботою в училищі та 

цілеспрямованої роботи методичних комісій, творчих груп педагогічних працівників створити 

методичну раду і затвердити її склад (додаток 4) . 

6. Затвердити план роботи методичної ради  на 2021-2022 навчальний рік.  

7. Затвердити план роботи методичного кабінету училища та забезпечити його ефективну 

діяльність. 

Упродовж року 

8. Методисту училища:  

8.1. Забезпечити проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації, 

надавати методичну допомогу при виборі та виконанні  курсових робіт через індивідуальні 

консультації.  

Згідно графіка 

 

8.2. Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду 

педагогічних працівників, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та присвоєння 

педагогічних звань. 

До 01.10.2021 

 

8.3. Здійснювати методичний супровід участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах, конкурсах фахової майстерності. 

 

Упродовж року 

 

8.4. Організувати роботу школи молодого педагога.  Засідання проводити відповідно до плану 

роботи (додаток 5) 

 

До 10.09.2020 

 

8.5. Здійснювати роботу з упровадження програм дослідно-експериментальної роботи та 

інноваційної діяльності. 

Упродовж року. 

 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор училища       Володимир Гнатківський 

 

 

Підготувала         Віра Фегер  

 
 



 

 

 

Додаток 1 

до наказу  

09.09.2021 р. № 109 

 

 

 

 

 

 

Склад 

творчої групи для роботи над ЄМП 

 

Гасич О.П. – методист; 

Жиленко В.М. – викладач; 

Бровді М.Ю. – викладач; 

Кикина М.О. –  викладач; 

Лихтей К.В. - майстер виробничого навчання; 

Чейпеш В.Я. – майстер виробничого навчання; 

Богдан С.С. – майстер виробничого навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогічн

а рада 

Методична 

рада 

Методичні 

комісії 
Науково-методична 

проблема  

"Впровадження 

компетентнісного 

підходу та 

інноваційних 

технологій 

навчання для 

забезпечення 

ефективної 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників" 

 
Групові форми 

роботи 
 

Методичні комісії 

Творчі групи  

Школа молодого 

педагога 

Тимчасові творчі 

модулі  

Основні напрямки вирішення проблеми методичними комісіями 
 

Розвиток особистості в системі компетентнісно 

зорієнтованого підходу до навчання та виховання. 

Методична комісія викладачів 

суспільно-гуманітарних дисциплін - голова 

Г.А.Вереш 

Використання інноваційних педагогічних технологій та 

здійснення особистісно-орієнтованого підходу до 

здобувачів освіти у процесі навчання та виховання 

Методична комісія викладачів фізичної культури, 

предмета «Захист України» та вихователів 

гуртожитку - голова В.М.Жиленко 

Впровадження в навчальний процес інноваційних методів 

та форм проведення уроків теоретичного та виробничого 

навчання 

 

Методична комісія викладачів та майстрів 

виробничого навчання комп’ютерного та 

економічного профілів - голова В.Я. Чейпеш 

Формування професійних компетентностей здобувачів 

освіти шляхом інтеграції змісту спеціальних дисциплін і 

виробничого навчання з використанням 

інформаційно-комунікативних технологій. 

 

Методична комісія педагогічних працівників 

сільськогосподарських професій та галузі 

автомобільного транспорту – голова С.С.Богдан 

Активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти на 

уроках шляхом впровадження інноваційних технологій 

навчання 

 

Методична комісія педагогічних працівників 

природничо-математичних  та електротехнічних 

дисциплін – голова М.Ю.Бровді 

 

Індивідуальні 

форми роботи 
 

Наставництво 

Стажування 

Самоосвіта 

Курси ПК 

Майстер-клас 

Педагогічні проекти 

Адресна допомога 

Колективні форми 

роботи 

 
Педагогічні читання 

Методичні наради 

Теоретичні і практичні 

семінари 

Психолого-педагогічні 

тренінги 

СТРУТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ВПУ№34 м. Виноградів на 2021-2022 н. р.    Додаток 2 

09.09.2021 р. №109 

 



 

 

Додаток 3 

до наказу  

09.09.2021 р. № 109 

 

Педагогічне наставництво 

№ 

з/п 

ПІБ молодого 

спеціаліста 
Посада ПІБ наставника 

З якого 

року 

працює на 

посаді 

1.  Дорогі Ю.В. 

Майстер в/ н  в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії «Тракторист-машиніст  

с/г виробництва; слюсар з 

ремонту с. г. машин та 

устаткування» 

Богдан С.С. 2020 

2.  Сокал І.Ф. 

Майстер в/н в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії електромонтер з 

ремонту і обслуговування 

електроустаткування 

Міщенко П.П. 2019 

3.  Андрашко М.М 

Майстер в/н в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії електромонтер з 

ремонту і обслуговування 

електроустаткування 

Данку Г.С. 2018 

4.  Староста В.В. 

Майстер в/ н  в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів; 

водій автотранспортних засобів 

(категорія «C»)» 

Міщенко П.П. 2019 

5.  Сідун М.Ю. 

Майстер в/ н  в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з  

професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів; 

водій автотранспортних засобів 

(категорія «C»)» 

Лупір В.І. 2021 

6.  Симчера І.І. 

Майстер в/н в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії електромонтер з ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

Ваш С.Г. 

 
2020 

7.  Габікан О.М. 

Майстер в/н в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії електромонтер з ремонту і 

обслуговування 

електроустаткування 

Гоцинець О.В.  

 Шерегій К.В. 

Майстер в/н в групі з підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних; касир (в 

банку); адміністратор» 

Чейпеш В.Я.  



 Січ В.В. 
Викладач охорони праці та 

спецпредметів 

Мацкевич В.І. 

Любка М.В. 
2021 

 Гал С.М. Викладач фізики Гасич О.П. 2020 

 Гоцинець О.В. Викладач спецдисциплін Гнатківський В.П. 2021 

 Гусак А.П. Викладач спецдисциплін Шолох Ю.М. 2021 

 Лацканич Л.В. Викладач спецдисциплін Брич І.Д. 2021 

 Чейпеш В.Я. Викладач спецдисциплін Григанич Н.С. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

до наказу  

09.09.2021 р. № 109 

 

Склад 

методичної ради 

Гнатківський В.П. – директор училища; 

Міндак С.О. – заст. директора з виховної роботи училища; 

Брич І.Д. –  заступника директора з навчально-виробничої роботи; 

Доманич М.П. – заступник директора з навчальної роботи;  

Фегер В.Т. – методист;  

Гасич О.П.  – методист 

Міщенко П.П. – старший майстер; 

Вереш Г.А. – голова методичної комісії викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін; 

Жиленко В.М. – голова методичної комісії викладачів фізичної культури, предмета «Захист 

України» та вихователів гуртожитку 

Богдан С.С. – голова методичної комісії педагогічних працівників сільськогосподарських 

професій та галузі автомобільного транспорту; 

Бровді М.Ю.. – голова методичної комісії природничо-математичних та електротехнічних 

дисциплін  

Чейпеш В.Я. – голова методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання 

комп’ютерного та економічного профілів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу  

09.09. 2021 р. №109 

 

 

ПЛАН 

роботи школи молодого педагога 

на 2021-2022 навчальний рік 

№ 

з/п Тематика засідань 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 

Про основні завдання роботи школи молодого 

педагога. 

Ознайомлення з загальними засадами організації 

навчання в училищі та навчально-виховного процесу з 

предмета. 

Вересень 

2021 

Методист, 

адміністрація 

2 
Урок у системі особистісно орієнтованого навчання. 

Характерні риси сучасного уроку. 

Жовтень 

2021 

Методист,  

заступник директора з НР 

3 

Взаємовідносини молодого педагога з здобувачами 

освіти 

Виховання здобувачів освіти в процесі 

професійно-практичної підготовки 

Позаурочна робота молодого педагога зі здобувачами 

освіти. 

Листопад 

2021 

Методист, заступник 

директора з виховної 

роботи 

4 

Оцінювання результатів навчальних досягнень 

здобувачів освіти 

Взаємозв’язок теоретичного та виробничого навчання. 

Реалізація співробітництва викладача та майстра в/н. 

Грудень 

2021 

Методист, заступник 

директора з НР, старший 

майстер 

5 

Методика проведення різних типів уроків. 

Впровадження в практику роботи інноваційних 

педтехнологій. 

Лютий 

2022 

Методист, 

викладачі-наставники 

6 

Розвиток пізнавальних здібностей здобувачів освіти на 

уроках та в позаурочний час. 

Вибір оптимального обсягу навчальної інформації для 

уроку.  

Березень 

2022 

Методист, заступник 

директора з НВР, 

практичний психолог 

7 

Диференційований підхід до навчання здобувачів 

освіти 

Педагогічне наставництво як одна з форм підвищення 

методичного рівня молодих педагогів. 

Квітень 

2022 

Методист, 

педагоги-наставники 

8 
Участь молодих педагогів у роботі методичної комісії. Травень 

2022 

Методист, голови 

методкомісій 

 

 

 

 


