
1 
 

ПЛАН 

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

№ 

з \п 
Заходи 

Термін 
виконання 

Відповідальний 

за виконання 
Відмітка 

про вико-

нання 

1 

 

Організація методичної роботи на 2020-2021 

навчальний рік на базі методичного кабінету за 

схемою «Організаційна структура  методичної 

роботи» 

Протягом року Методист  

2 Ознайомлення педагогів з новими 

нормативними документами Міністерства  

освіти і науки України 

до 11.09.2020, 

до 20.11.2020, 

до 20.03.2021 

Методист  

3 Спрямовувати роботу педагогічного колективу 

на реалізацію творчого підходу в роботі, нових 

підходів у виборі методів, засобів та способів 

навчання, експериментальної роботи 

 

Постійно 

Адміністрація, 

педагогічні 

працівники 

 

4 Підготовка документації до нового 

навчального року:  

- наказ про створення методичних  комісій в 

ліцеї та про призначення їх керівників;  

- плани роботи методичних комісій та їх 

затвердження; 

- наказ про створення атестаційної комісії 

 

до 08.09.20 

 

до 11.09.20 

до 22.09.20 

Методист  

5 Робота над створенням довідково-

інформаційного фонду методичних матеріалів, 

літератури з єдиної методичної теми 

Протягом року Методист  

6 Провести засідання методичних комісій із 

питань аналізу попереднього досвіду роботи, 

конкретизації завдань на 2020 – 2021 н.р., 

планування роботи відповідно до вимог 

освітніх програм, ДС ПТО, СП(ПТ)О.  

Серпень - 

вересень 

Методист   

7 Опрацювання методичних рекомендацій з 

планування та організації роботи методичних 

комісій в ліцеї  

До 

28.08.2020 

Методист  

8 Зосередити в методичному кабінеті плануючу 

документацію на 2020-2021 навчальний рік: 

- річний план ліцею на 2020 -2021 н. р. 

- плани роботи методичних комісій; 

- план роботи методичного кабінету; 

- план школи молодого майстра;  

- план школи молодого викладача; 

- перспективний план атестації та підвищення 

кваліфікації; 

- графік проведення предметних тижнів; 

- план проведення конкурсів фахової 

майстерності серед учнів та майстрів 

виробничого навчання та майстер-класів 

До  

16.09.2020 

Методист, 

заступник 

директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

9 Складання щомісячних планів роботи ліцею до 28-го числа 

кожно-го поперед-

нього місяця 

Методист  

10 Планування  методичних семінарів, 

педагогічних читань, круглих столів. 

Серпень-

вересень 

Методист 
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11 Складання та затвердження графіків: 

- відкритих уроків ; 

- засідань методичних комісій;  

- взаємовідвідування уроків 

До 16.09.20 Методист  

12 Складання та затвердження єдиного плану  

внутрішнього контролю діяльності ДПТНЗ 

«Рокитнянський професійний ліцей» на 2020-

2021 навчальний рік  

До 22.09.20 Методист  

13 Проведення роботи по коригуванню 

навчальних планів на 2020 – 2021 н. р.  та 

затвердження їх в департаменті освіти і науки 

Київської обласної  державної  адміністрації 

до 01.09.20 Методист, 

заступник дирек-

тора з навчально-

виробничої роботи 

 

14 Корегування  освітніх програм  відповідно до 

навчальних планів та внесення змін по 

впровадженню нових технологій 

до 28.08.20 Методист,  

голови методичних 

комісій 

 

15 Забезпечення викладачів та майстрів 

виробничого навчання навчальними  

програмами 

до 01.09.20 Методист  

16 Організація самостійної методичної роботи 

педагогічних працівників по вдосконаленню 

планів уроків теоретичного і виробничого 

навчання, вдосконалення паспортів КМЗ    

Потягом  

року 

Методист, голови 

методичних комісій 

 

17 Забезпечити проведення моніторингових 

досліджень рівня професійної компетентності 

педагогічних кадрів 

Січень, 

червень 

Заступник директора 
з навчально-

виробничої роботи, 

методист 

 

18 Надання методичної та консультативної 

допомоги щодо розробки навчально-плануючої 

документації викладачів та майстрів 

виробничого навчання. 

Протягом 

вересня 

Методист  

19 Участь у підготовці та організація 

мультимедійного супроводу нарад за 

результатами роботи педагогічного колективу 

у вересні  2020 р. – червні 2021 р. 

За графіком 

проведення 

нарад 

Методист  

20 Забезпечення участі викладачів 

загальноосвітнього циклу, спецпредметів та 

майстрів виробничого навчання в роботі 

обласних семінарів 

Згідно плану 
Навчально –

методичного 

кабінету про-
фесійно – 

технічної освіти 

у Київській 

області 

Методист, 
заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи, 
заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи 

 

21 Організація участі педагогічних працівників  в 

обласних вебінарах, онлайн-семінарах 

Згідно графі-ка 

протягом року 

Методист  

22 В умовах реалізації єдиної методичної  теми 

ліцею «Формування конкуренто-спроможної 

особистості засобами інноваційних 

технологій» проведення роботи над вивченням 

цієї проблеми 

Протягом року Методист, 

педагогічні 

працівники 

 

23 Проведення і обговорення циклу відкритих 

уроків викладачів та майстрів   виробничого 

навчання 

Згідно графіка 

протягом року 

Методист, вик-

ладачі, майстри 

виробничого 

навчання 

 

24 Організація і проведення конкурсів  

професійної  майстерності  серед  учнів  та 

Згідно графіка 

протягом року 

Заступник 

директора з 
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майстрів виробничого навчання в ліцеї та 

обласних конкурсах за професіями згідно 

наказу департаменту освіти і науки  Київської 

обласної державної адміністрації 

навчально-

виробничої роботи, 

методист,  

ст. майстер 

25 Здійснення інформаційно-методичного 

супроводу внутрішньоліцейних конкурсів, 

оглядів тощо 

Протягом року Методист  

26 Організація роботи з обдарованими учнями,  

забезпечення їх участі в обласних олімпіадах, 

мовних та літературних конкурсах: 

- міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика; 

 - міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка;  

- всеукраїнські учнівські олімпіади 

Протягом року Методист, 

заступник            

директора  

 з навчально-

виховної роботи, 

викладачі  

 

27 Проведення  конкурсу на кращу методичну 

розробку викладачів, майстрів виробничого 

навчання  та кращих робіт учнів ліцею 

Протягом року Методист, 

педагогічні 

працівники   

 

28 Організація  при методкабінеті виставки 

методичних розробок викладачів, майстрів 

виробничого навчання  та робіт учнів ліцею  

Постійно Методист, 

педагогічні 

працівники 

 

29 Організація і проведення засідань          

«круглих столів» для обміну досвідом роботи 

на теми:   

-  «Державні стандарти профтехосвіти та 

сучасні методи контролю якості освіти»; 

-   «Компетентісний підхід як альтернатива 

традиційному» 

  

І семестр 

 

 

ІІ семестр 

 

 

Методист, 

педагогічні 

працівники 

 

30 Організація роботи практичних семінарів на 

теми:  

- «Плануємо роботу з питань самоосвіти»;  

- «Педмайстерність викладача– запорука 

результативності виховання учнів»  

 

 

І семестр 

 

ІІ семестр 

Методист, заступ- 

ник директора з 
навчально-вироб-

ничої роботи, 

заступник директора 
з навчально-виховної 

роботи, педагогічні 

працівники 

 

31 Підготовка та проведення для педагогічних 

працівників лекційного курсу: «Грані 

сучасного уроку». 

Протягом року Методист  

32 Організація та проведення педагогічних  

читань в ліцеї на тему: «Нові технології 

навчання – ефективний шлях забезпечення 

високої кваліфікації педагога»  

Січень 

2021 

Методист, 

педагогічні 

працівники 

 

33 Підготовка та організація  виставки  «Мої 

методичні напрацювання» (виставка 

педагогічних надбань викладачів і майстрів 

виробничого навчання)   

Січень 

2021 

Методист, 

педагогічні 

працівники 

 

34 Проводити  роботу з ліцензування професій 

згідно замовлень роботодавців 

Потягом року Заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи, 
методист 

 

35 Оформити виставку кращих зразків навчальної 

та методичної документації 

 

ІІ семестр Методист, 

голови 

методкомісій 
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36 Надання допомоги методичним комісіям в 

організації проведення тижнів з предметів та 

професій 

За графіком 

проведення 

тижнів з 

предметів, 

професій 

Методист 

 

 

37 Надання допомоги педагогам з вивчення 

інноваційних педагогічних і виробничих 

технологій 

Протягом року Методист, 

заступник директора 

з навчально-

виробничої роботи, 
заступник директора 

з навчально-виховної 

роботи 

 

38 Організація  і контроль  взаємовідвідування 

уроків викладачами  та майстрами 

виробничого навчання  

Постійно Методист  

39 

 

Надання допомоги педагогам у  виступах  на  

педагогічних радах, педагогічних читаннях, 

згідно з планом роботи ліцею  

Потягом року Методист  

40 Проводити аналіз участі педагогічних 

працівників закладу освіти у методичній 

роботі (доповіді, виступи на педрадах, 

засіданнях методичних комісій) 

За навчальний 

рік 

Адміністрація, 

методист 

 

41 Організація і контроль  роботи  методичних 

комісії 

Потягом року Методист, заступ-

ник директора з 

навчально-вироб-

ничої роботи 

 

42 Сприяння діяльності  творчих груп ліцею Постійно Методист, викла 

дачі, майстри 

виробничого 

навчання 

 

43 Відвідування уроків, котрольно–перевірочних  

робіт, державної атестації, тематичних 

консультацій з метою вивчення освітнього 

процесу 

Постійно Заступник дирек-
тора з навчально-

виробничої роботи, 

заступник директора 

з навчально-виховної 
роботи, методист 

 

44 Надання індивідуальної допомоги викладачам і 

майстрам виробничого навчання у доборі 

літератури та матеріалів для проведення 

уроків, відкритих уроків, позаурочних заходів, 

самоосвіти 

Протягом року Методист  

45 Надання навчально – методичних кон-

сультацій  педагогічним працівникам у 

підвищенні їх професійної та педагогічної 

майстерності 

Постійно Методист  

46 Забезпечити умови для проведення 

самоосвітньої діяльності педагогів, 

індивідуальної методичної роботи 

Постійно Методист  

47 Проведення місячника методичної роботи 

 

Лютий  

2021 р. 

Методист, 

педагогічний 

колектив 

 

48 Участь    в   оглядах – конкурсах  кабінетів, 

майстерень, лабораторій 

 

Згідно плану 

роботи  ліцею 

Методист  

49 Надання методичної допомоги молодим Вересень Заступник  
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педагогам:  

- організація освітнього процесу та підвищення 

фахового рівня відповідно до державних 

стандартів;  

- надання практичної допомоги з планування 

навчально – програмової документації  

(навчальних планів, планів виховної та 

гурткової роботи) 

2020 року директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

заступник 

директора з 

навчально-ви-

ховної роботи, 

методист 

50 Надання практичної допомоги молодим 

педагогам по впровадженню інноваційних, 

педагогічних та інформаційних  технологій  

навчання  

Потягом  

року 

Заступник директора 

з навчально-ви-
робничої роботи, 

заступник директора 

з навчально-виховної 
роботи, методист 

 

51 Проведення індивідуальних консуль-тацій та 

групових занять  з питань користування ПК, 

офісним та прикладним програмним 

забезпечен-ням, роботи  в мережі Інтернет та 

управлінських програмних комплексах 

Потягом  

року 

Викладач 

інформатики 

 

ІІ. Підвищення теоретичної та практичної підготовки педагогів 

52 Складання перспективного плану підвищення 

кваліфікації на 5 років 

До  

18.09.2020 

Заступник 

директора з 

навчально-ви-

робничої роботи, 

методист 

 

53 Складання графіка атестації педагогічних 

кадрів у навчальному році 

До 

10.09.2020 

Методист 

 

 

54 Оформлення та надсилання  в НМК заявки на 

проходження курсів з підвищення кваліфікації 

у 2020 – 2021 навчальному році 

Квітень-

травень  

2021 

Методист 

 

 

55 Складання графіка проходження  стажування  

майстрів  виробничого навчання на 

підприємствах 

До 

16.09.2020 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої роботи 

 

56 Забезпечення  інформаційно-методичного 

супровіду  атестації педагогічних працівників 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Адміністрація, 

методист 

 

57 Відвідування  уроків, позаурочних заходів 

викладачів, майстрів виробничого навчання, 

які атестуються 

Потягом  

року 

Атестаційна 

комісія 

 

58 Надання допомоги педагогічним працівникам, 

які атестуються, щодо формування й 

удосконалення самоосвітньої діяльності 

До березня  

2021 

Методист 

 

 

59 Проведення роботи по черговій та 

позачерговий  атестації  педагогічних  

працівників у 2020 – 2021  навчальному році 

до 20.03.21 Атестаційна 

комісія 

 

60 Проведення творчих звітів педагогічних 

працівників, що атестуються у 2020 - 2021 

навчальному році 

До квітня  

2021 

Педагогічні 

працівники, що 

атестуються 

 

ІІІ. Вивчення, узагальнення  та  впровадження 

                передового  педагогічного досвіду 

61 Вивчення  потреб викладачів, майстрів 

виробничого навчання в  підвищенні фахового 

Потягом  

року 

Методист, голови 

МК, заступник 
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рівня (шляхом анкетування та співбесіди) директора з 

навчально-

виробничої роботи 

62 Знайомити педагогів з матеріалами ППД, 

опублікованими в педагогічних та методичних 

виданнях 

Щомісяця Методист  

63 Вивчення досвіду роботи викладача  

англійської мови Конопчук С.Ю. 

Потягом  

року 

Методист  

64 Вивчення й узагальнення досвіду роботи 

майстрів  виробничого навчання            

Яременко О.І., Гончар В.Ф. 

Потягом  

року 

Методист  

65 Продовження  впровадження передового 

педагогічного досвіду викладачів:   

- Середюк Н.В., викладача спецпредме-тів;   

- Семенюти С.І., викладача спецдисциплін; 

- Дем’яненко В.В., викладача історії   

Потягом  

року 

Методист  

66 Проведення  теоретичного семінару:  

«Компетентність як база для моделювання 

стратегій успіху» 

Березень - 

квітень 

Заступник 

директора з 

навчально-ви-

робничої роботи,  

методист 

 

67 Формування банку педагогічних  даних              

(вивчення системи  роботи викладачів  та 

майстрів виробничого навчання) 

Потягом  

року 

Методист  

                 IV. Удосконалення матеріальної  бази  методичного  кабінету 

68 Систематизація навчального, інформаційного, 

методичного, довідкового матеріалу 

Постійно Методист,  

бібліотекар 

 

69 Поповнення  банку  інформації щодо освітніх 

проектів, інноваційних технологій 

Потягом  

року 

Методист,  

бібліотекар 

 

70 Поповнення картотеки з педагогіки, 

психології, методики та інноваційних 

технологій   

Потягом  

року 

Методист,  

бібліотекар 

 

71 Виписати методичну інформаційну, навчальну  

літературу з метою підвищення фахового  

рівня педагогічних працівників   

До  

17.09.2020 

Методист,  

бібліотекар 

 

72 Організація  при методичному кабінеті з 

участю  бібліотеки змінних виставок  

навчальної та методичної літератури     

Потягом 

року 

Методист, 

бібліотекар 

 

73 Оформлення постійно діючої  виставки кращих 

набрань педагогічних працівників 

2 рази на  

рік 

Методист 

 

 

74 Спільна співпраця психології служби ліцею та 

бібліотеки, щодо підвищення інформаційної 

культури працівників 

Потягом 

року 

Бібліотекар, 

психолог 
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ПЛАН 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний  Відміт 

ка про 

виконан
ня 

1 Оновити картотеку  та електронний банк даних 

про якісний та кількісний склад педагогічних 

працівників 

До 10.09.2020 Методист  

2 Провести діагностування з метою вивчення 

інформаційних запитів педагогічних 

працівників. 

Вересень 2020, 

січень 2021  

Бібліотекар  

3 Скоригувати перспективний план проходження 

курсової перепідготовки педпрацівників 

До 10.09.2020 Заступник 

директора              
з навчально-

виробничої 

роботи, методист 

 

4 Скласти графік проходження курсів підвищення 

кваліфікації на 2020-2021 навчальний рік. 

Вересень 2020 Заступник 

директора              

з навчально-

виробничої 
роботи, методист 

 

5 Скоригувати план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на вересень-грудень 

2020 року, згідно додатку до листа-замовлення.  

Вересень 2020 Методист  

6 Скоригувати план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на  січень-лютий 2021 

року, згідно додатку до листа-замовлення. 

Вересень 2020 Методист  

7 Довести до відома кожного педпрацівника 

термін проходження ним курсів підвищення 

кваліфікації. 

Вересень 2020 Методист  

8 Проводити анкетування педагогічних 

працівників після проходження курсів 

підвищення кваліфікації. 

Протягом року Методист  

9 Після проходження курсів звітувати щодо 

ефективності підвищення кваліфікації.  

За графіком Педагогічні 

працівники 

 

10 Забезпечити методичну допомогу до 

підсумкових контрольних робіт педагогічним 

працівникам,  які проходять курси підвищення 

кваліфікації 

Протягом року Методист  

11 Забезпечити можливість звіту на методичних 

нарадах, нарадах при директорові  про підсумки 

підвищення кваліфікації 

Протягом року Методист  

12 Організувати відвідування та систематич-ний 

аналіз уроків викладачів, майстрів виробничого 

навчання до і після проходження курсової 

перепідготовки 

Протягом року Методист  

13 Організувати взаємовідвідування викладачами, 

майстрами виробничого навчання уроків для 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Протягом року Методист  
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14 Узагальнювати підсумки підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

Щосеместра Методист  

15 Провести аналіз проходження стажування 

майстрів в/н та курсів підвищення кваліфікації 

викладачів і майстрів виробничого навчання у 

2020-2021 навчальному році. 

Квітень 2021 Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи, 

методист 

 

16 Вирішення  організаційних питань про  

стажування на виробництві педагогічних 

працівників. 

Протягом року Методист, 

старший майстер 

 

17 Організувати і контролювати про-ходження 

педагогічними працівниками підвищення 

кваліфікації та стажування на виробництві. 

Протягом року Методист, 

заступник 
директора з 

навчально-

виробничої 
роботи, старший 

майстер 

 

18 Вирішення  організаційних питань про 

проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Протягом року Методист  

19 Скласти та затвердити єдиний план 

внутрішнього контролю діяльності ДПТНЗ 

«Рокитнянський професійний ліцей» на 2020-

2021 навчальний рік. 

До  

11.09.20 

Методист  

20 Проаналізувати плани індивідуальної 

методичної роботи на 2020-2021 навчальний рік. 

До 09.10.2020 Методист  

21 Створити умови для участі педагогічних 

працівників у колективних формах методичної 

роботи. 

За єдиним 

планом 

методичної 

роботи 

Адміністрація, 

методист 

 

22 Організувати роботу педагогічних працівників 

над індивідуальною методичною темою, над 

методичними розробками тем і уроків, 

проведення відкритих та експериментальних 

уроків  

Протягом року Методист,   

голови м/к, 

викладачі, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

23 Забезпечити участь педагогічних працівників у 

роботі обласних семінарів-практикумів, шкіл 

передового досвіду, обласних конкурсах. 

Згідно графіка 

протягом року 

Методист, 
заступник 

директора з 

навчально-
виробничої 

роботи, заступник 

директора з 

навчально-
виховної роботи 

 

24 Реалізувати заходи щодо самоосвітньої 

діяльності кожного педагога ліцею (планування 

роботи, надання методичної допомоги в 

організації, моніторинг результативності). 

Протягом року Методист  
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25 Організувати в бібліотеці постійнодіючу 

виставку методичних новинок, нових 

надходжень літератури. 

Щомісяця Методист, 

бібліотекар, 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи  

 

26 Скласти графік творчих звітів викладачів, 

майстрів виробничого навчання  за семестр 

навчального року. 

Травень-червень Заступник 

директора             

з навчально-

виробничої 

роботи, 

методист 

 

27 Взяти під контроль участь педпрацівників в 

роботі методичних комісій, конференцій, 

педагогічних та технічних виставках, 

проведення відкритих уроків і позаурочних 

заходів,  взаємовідвідування уроків. 

Протягом року Методист, 

заступник 
директора з 

навчально-

виробничої роботи, 

заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи, голови 

методичних комісій 

 

28 Забезпечити проведення комплексу заходів з 

атестації педагогічних працівників ліцею. 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Атестаційна 

комісія 

 

29 Провести моніторинг методичної роботи 

викладачів, майстрів виробничого навчання  за 

навчальний рік. 

За планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Методист  

30 Забезпечити вивчення нових педагогічних і 

виробничих технологій, передового досвіду 

навчання та виховання, аналізувати результати 

цієї роботи. 

Постійно Методист  

31 Організувати наставництво, надання допомоги, 

відвідування індивідуальних і групових 

консультацій. 

Постійно,  

за графіком 

Методист, 

заступник 

директора з 
навчально-

виробничої 

роботи 

 

32 Організувати постійно діючі тематичні виставки 

у методичному кабінеті і бібліотеці з метою 

поширення передо-вого досвіду, новинок 

методичної літератури, досягнень педагогіки, 

психології, техніки і технології. 

Січень, червень Методист, 

бібліотекар 

 

33 Запроваджувати в практику індивідуаль-ної 

методичної роботи складання анотованих 

покажчиків опрацьованої літератури, 

періодичних видань. 

З вересня Педагогічні 

працівники 

 

34 Залучити до проведення ліцейних конкурсів 

педпрацівників. 

За планом 

роботи ліцею       

Методист, 
заступник 

директора з 

навчально-
виробничої 

роботи 
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