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Педагогічне

кредо

«…Найдосвідченіший

педагог ніколи не повинен

спинятися на досягнутому, бо

якщо немає руху вперед, то

неминуче починається

відставання»

В.О.Сухомлинський



Підвищення кваліфікації

12 травня - 11 грудня 2020 року – Центральний інститут

післядипломної педагогічної освіти м. Київ











Як методист працюю над 

проблемою: 

«Підвищення професійної компетентності педагога 

як  головна умова покращення якості навчально-

виховного процесу» 



Основні напрями 

методичної роботи



Структура методичної 

роботи в ліцеї



Методичний кабінет –

центр методичної роботи у ППЛСП

Відповідне оснащення та 

оформлення методичного 

кабінету створює всі умови 

для ефективної підготовки 

педагогів до уроків та 

позаурочних заходів, для 

здійснення самоосвітньої 

діяльності.



На допомогу педпрацівникам

у кабінеті

Оформлені постійно діючі виставки 

новинок методичної літератури



Методичний кабінет    

презентує методичні посібники  

і рекомендації, розроблені 

педпрацівниками ліцею

У методичному кабінеті

впорядковані та 

систематизовані матеріали, 

які висвітлюють методичну

роботу кожного члена 

колективу,



У методичному 

кабінеті  розміщені 

стенди, що містять 

постійну  та змінну 

інформацію.



Колективні Індивідуальні Групові

Професійна 

компетентність педагога

Організація різних форм 
методичної роботи  в 

ППЛСП



Колективні 

форми 

методичної 

роботи

Методичні 
комісії 

Творчі 
групи 

Семінар 
«Педагогічні 
технології» 

Конкурси 
професійної 
майстернос

ті

Педагогічні 
виставки

Школа 
передового 

досвіду

Педагогічні 
читання 

Відкриті 
уроки

Педагогічна 
рада

Круглі 
столи

Семінари-
практикуми

Уроки-
практикуми

Науково-
практичні 

конференції

Семінар 
«Педагогічні 
технології» 

Конкурси 
професійної 
майстернос-

ті

Педагогічні 
виставки

Школи 
передового 

досвіду

Відкриті 
уроки

Педагогічна 
рада

Круглі 
столи

Уроки-
практикуми



Організація роботи колективу над                

єдиною науково-методичною проблемою

“Підвищення рівня професійної компетентності 

педагогів ліцею як важлива складова якісної освіти”

(2018-2022 рр.)



Підготовка 

та проведення 

засідань 

педради



Участь 

у щорічних 

педагогічних 

читаннях



Центрами 

методичної роботи, 

вивчення і втілення 

досягнень теорії та 

передового досвіду в 

практику навчання 

конкретних 

предметів  та 

професій є 
методичні комісії. 

Одне з основних завдань, яке постає перед методистом

ЗП(ПТ)О – це надання методичної допомоги в плануванні та

організації роботи методичних комісій.



Робота методичних комісій

спрямована на всебічне підвищення

професійної компетентності

кожного педагога, на розвиток

творчого потенціалу колективу

ЗП(ПТ)О в цілому.



Засідання методичної комісії
професій швейного профілю



Засідання методичної комісії
з професій «Перукар (перукар-модельєр)»,

«Візажист» та «Манікюрник»



Засідання методичної комісії
викладачів загальноосвітніх дисциплін



Форми проведення засідань  МК

Засідання 

дидактичної майстерні
Обмін досвідом

Семінар 

“Педагогічні технології”

Засідання 

“круглого  столу”

Творчий звіт  

«Мої педагогічні знахідки



Вивчення та впровадження

передового педагогічного досвіду



Вивчення та впровадження

передового педагогічного досвіду



Вивчення та впровадження передового 

педагогічного досвіду педагогів ЗП(ПТ)О області

Рішенням навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Полтавській

області досвід роботи майстра виробничого навчання Оксани Холодняк

„Розвиток творчих здібностей учнів як умова розкриття їх

особистісного потенціалу” рекомендовано для вивчення на рівні області.



Організація підвищення кваліфікації педагогів



Організація підвищення кваліфікації майстрів



Організація стажування на базі 

підприємства-замовника кадрів



Участь майстрів виробничого навчання

з професії «Перукар» у майстер-класах, семінарах, 

організованих фірмами «ЕSTEL», студією «Карамель», 

ФОП Дроздов В.І. 



Участь у роботі школи 

виробничої майстерності

«Вивчення швейнного обладнання 

навчально-практичного центру»



Участь в 

роботі школи

передового 

педагогічного

досвіду

«Вивчення

сучасних

перукарських

технологій

з метою 

впровадження

в освітній

процес»



Робота школи молодого педагога

Надання молодим 

педагогам методичної

допомоги

у професійному

становленні, підтримка

їх творчої діяльності.



Проведення уроків-практикумів



Організація та проведення 

заходів змагальницького

характеру



, 

Честь ліцею захищала випускниця 

2020 року ТЮТЮННИК ЯНА, 

яка і стала переможницею 

конкурсу. 

Перемога у І етапі Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності "WorldSkills Ukraine" 

у  компетенції "Перукарське мистецтво" 



Колекція суконь «Материнський оберіг" -

лауреат V Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності

«Прорив легкої промисловості»

2020-2021 н.р.



Конкурс 

професійної

майстерності

з професії

«Перукар

(перукар-

модельєр)»



Конкурс 

професійної

майстерності

з професії

«Візажист»



Відкриті уроки – одна з колективних форм 
методичної роботи 



Відкриті уроки



 загальноосвітніх

предметів

Надання допомоги в організації та 

проведенні предметних тижнів:

 предметів

професійно-

теоретичної

підготовки

 виробничого

навчання



Предметні тижні 

загальноосвітніх дисциплін



Декади предметів професійно-теоретичної 

підготовки професій швейного профілю



Декади предметів професійно-теоретичної 

підготовки з професії «Перукар (перукар-

модельєр). Візажист»



Тижні 

виробничого 

навчання



Тижні виробничого навчання



Видавнича діяльність в ліцеї  
В ліцеї випускається «Методичний вісник ППЛСП», у якому

висвітлюється робота педагогічного колективу над єдиною науково-

методичною проблемою та індивідуальними методичними проблемами.



Участь у роботі творчої групи методистів ЗП(ПТ)О 

Полтавської області (2018 рік)

Участь в обласних та 

всеукраїнських заходах



Участь у роботі обласної школи

методистів-початківців

Виступ на тему «Методична 

комісія – школа становлення й 

удосконалення   педагогічної 

майстерності викладчів 

та майстрів ЗП(ПТ)О», 2019 рік



Координація

роботи щодо

реалізації

проєкту SELFIE



Участь в обласному онлайн-марафоні

освітніх інновацій, 2020-2021 н.р.

Виступ на тему: «Методичний

супровід організації роботи

навчально-практичного центру 

за професією «Швачка. Кравець. 

Закрійник" 



Участь у Всеукраїнському тижні П(ПТ)О



Участь у плануванні роботи

навчально-практичного центру 



Співпраця з  факультетом технологій

та дизайну ПНПУ імені В.Г.Короленка



Сприяння участі педагогів у Всеукраїнській онлайн-

конференції до Дня працівників легкої промисловості  

«Сучасна підготовка кваліфікованих робітників 

легкої промисловості у ЗП(ПТ)О», 2020-2021 н.р.

Виступ Медяник О.М.  

«Про організацію роботи 

з розвитку творчих здібностей 

учнів шляхом залучення їх до 

позаурочної діяльності»

Стаття Мартиновой О.В. 

"Соціальне партнерство –

вагомий фактор якісної

підготовки кваліфікованого

робітника"



«Педагогічна ідея – це

крила, на яких підноситься

колективна творчість.

Ідея надихає

колектив, і починається

найцікавіше й найпотрібніше

в шкільному житті –

колективна дослідницька

робота».

В.О.Сухомлинський 


