
            ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                 Директор ліцею 

                                                                                _______  Володимир  ПУСТОВІТ 

 

П Л А Н 

   роботи методичного кабінету                   

   ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей» 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу  Термін  Відповідальний  

1. На базі методичного кабінету організувати проведення засідань: 

- Методичних комісій 1 раз на 

місяць 

Голови МК,  

 методист  

- «Круглих столів» (обмін досвідом роботи) 2 рази на 

рік 

 Методист, викладачі, 

майстри в/н 

- Практичних семінарів 2 рази на 

рік 

Методист, викладачі, 

майстри в/н 

- Лекційного курсу: «Продуктивний урок – 

орієнтир сучасного педагога»  

2 рази на 

рік 

Методист, викладачі, 

майстри в/н 

- Творчих груп Протягом 

року 

 Методист, викладачі, 

майстри в/н 

2. Складання розкладу консультацій педагогічним працівникам заступниками 

директора, методистом, психологом за питаннями: 

- в розробці та створенні освітньо-програмової 

документації, дидактичних матеріалів, 

написанні доповідей і рефератів  

вересень Методист,  заступник 

директора з НВР, 

заступник з ВР, 

психолог, ст. майстер 

- в створенні різних форм контролю, кваліфіка-

ційних пробних робіт 

Протягом 

року 

 Методист, заступник 

директора з НВР, 

заступник з навчально-

виховної роботи, 

старший майстер 

- Систематизації методів та засобів навчання 

професій і предметів 

Протягом 

року 

 Методист, заступник 

директора з НВР, 

заступник директора       

з навчально-виховної 

роботи,  старший 

майстер 

3. Організація та проведення психолого-педагогічних семінарів за питаннями: 

- Психолого-педагогічні проблеми роботи з 

здобувачами освіти 

жовтень Психолог, викладачі, 

майстри в/н 

- Психолого-педагогічні особливості роботи з 

обдарованими здобувачами освіти 

лютий Психолог, викладачі, 

майстри в/н 

4. Організація та проведення теоретичних семінарів: 

- «Результативність роботи методичних 

комісій з обдарованими здобувачами освіти»   

 

листопад  Методист, педагогічні 

працівники 

- «Роль самоосвіти в педагогічній майстерності 

педагога»  

 

березень Заступник директора       

з навчально-виховної 

роботи,  педагогічні 

працівники 

5. Організація та проведення практичних семінарів: 

 -  «Створення умов для розвитку й реалізації 

творчого потенціалу  здобувачів  освіти»;  

І семестр Заст. директора з НВР,  

методист, педагогічні 



    - «Розвиток творчого потенціалу педагога – 

вимога часу» 

ІІ семестр працівники 

6. Проведення педагогічних читань на тему:  

- «Інноваційна педагогічна діяльність як 

особливий вид творчої діяльності 

педагогічних працівників»  

січень  Методист, викладачі, 

майстри в/н 

7. Створення папок з удосконалення форм і методів організації праці педагогів: 

- Організація освітнього процесу та 

підвищення фахового рівня відповідно до 

державних стандартів 

листопад  Методист 

- Використання інформаційних технологій на 

уроках 

грудень  Методист, викладачі 

- «Передові педагогічні технології – запорука 

ефективності сучасного уроку» 

січень  Методист, заст. 

директора з навчально-

виховної роботи  

8. Організація виставки: 

- «Творчість педагогів» (виставка педагогічних 

надбань викладачів і майстрів виробничого 

навчання )   

червень  Методист, заст. 

директора з НВР 

9. Продовження  вивчення досвіду роботи:  

- Конопчук С.І.,  викладача іноземної мови;  

Дем’яненко В.В., викладача історії;   

Середюк Н.В., викладача спецпредметів;   

Семенюти С.І., викладача спецпредметів.   

Протягом 

року 

 Методист 

- Вивчення й узагальнення досвіду роботи 

майстрів  виробничого навчання        

Яременко О. І,  Гончар В.Ф. 

Протягом 

року 

 Методист 

10. Робота з атестації педагогічних працівників: 

- Ознайомлення з нормативною документацією вересень, 

жовтень 

 Методист 

- Визначення форм і термінів вивчення діяль-

ності педагогічних працівників, що 

атестуються 

жовтень Атестаційна комісія 

- Відвідування уроків і позаурочних заходів 

майстрів в/н та викладачів, які атестуються 

жовтень-

березень 

Атестаційна комісія 

- Вивчення методичної роботи, творчі звіти 

педагогічних працівників 

грудень-

лютий 

 Методист, 

педпрацівники 

- Підготовка атестаційних листів та 

ознайомлення педагогічних працівників          

з ними  

березень  Методист 

- Проведення засідання атестаційної комісії березень Атестаційна комісія 

11. Інформаційна служба методичного кабінету 

- Систематичне поповнювання довідково-

інформаційного фонду методичного кабінету 

постійно  Методист 

- Вивчення інформаційних потреб 

педагогічних працівників 

вересень-

жовтень 

 Методист 

- Проведення реферативних оглядів матеріалів 

на засіданнях методичних комісій 

1 раз на 

місяць 

Голови МК 

- Організація підписки періодичних видань жовтень Бібліотекар  

- Організація тематичних виставок нових 

надходжень 

щоквар-

тально 

 Методист, бібліотекар 

- Проведення днів інформації 1 раз на 

місяць 

 Методист, бібліотекар 

 

  Олена Липовенко  


