
РЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

    «КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ» 

 

НАКАЗ 

 

01.09.2021              № 312 

 
Про організацію роботи 

методичну  раду училища 

у 2021/2022 навчальному році 

 

      З метою ефективної координації  співпраці адміністрації училища, творчих педагогів, 

методичних комісій щодо розвитку науково-методичного забезпечення освітнього процесу, 

інноваційної діяльності педагогічного колективу,  створення умов для підвищення 

професійного рівня педагогів, посилення науково-дослідної та експериментальної 

діяльності педагогічного колективу  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити склад методичної ради (далі - МР): 

Голова МР І.В. Агеєнко   заступник директора з навчальної роботи; 

Секретар МР   Г.М. Андрусишена викладач, голова методичної комісії викладачів 

гуманітарних і суспільних дисциплін.  

 

Члени МР: І.Е. Кучерчук  заступник директора з виробничої роботи 

 Д.М.Серба  заступник директора з навчально-виховної роботи 

 В.А.Железняков старший майстер, голова методичної комісії викладачів і 

майстрів виробничого навчання з професій: моторист 

(машиніст), стерновий (керманич); судноводій 

малотоннажного судна, викладачів Захисту України та 

фізичної    культури. 

 О.В.Бондаренко  - методист 

 В.М. Оленич керівник фізичного виховання 

 Н.Г.Василець  завідуюча бібліотекою 

 Т.О.Кравець голова методичної комісії викладачів і майстрів в/н з 

професій: кухар; кухар судновий, офіціант, пекар.  

 Н.В.Ламанова  голова методичної комісії викладачів природничо-

математичної  підготовки  

 Н.А.Булах майстер виробничого навчання 

 І.П.Білоросюк викладач фізики 

 Б.О.Гоненко майстер виробничого навчання 

 А.О.Кононенко майстер виробничого навчання 

 О.О.Лазарещак майстер виробничого навчання 

 О.І. Привалова викладач історії  

 Л.В.Мартиненко майстер виробничого навчання 

 Л.А.Секрет майстер виробничого навчання 

 Ю.В.Тростогон майстер виробничого навчання 

 

            2.Заступнику директора з навчальної роботи Агеєнко І.В.: 

2.1. Продовжити роботу методичної ради відповідно до  «Положення про методичну 

раду» Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище 

професійне училище водного транспорту». 

  



2.2. Враховувати результати роботи педагогів, поданні пропозиції щодо морального і 

матеріального стимулювання,  атестацію педагогічних працівників при формуванні 

рейтингу педагогів 

 

2.3. Організувати роботу з планування  роботи НМР на 2021/2022 навчальний рік та 

затвердити план роботи МР  на засіданні педагогічної ради до 01.09.2021 року. 

 

3. Секретарю методичної ради Андрусишеній Г.М.: 

3.1. Організувати планування постійно діючих методичних комісій, одноразових 

колективних, групових методичних заходів.                                            До 06.09.2020 року 

 

3.2.   Подати пропозиції щодо внесення змін до планування педагогічних рад.    

                                                                                                                    До 06.09.2021 року 

. 

3.3. Організувати роботу  методичного кабінету на 2021/2022 навчальний рік       

                                                                                                                     До 06.09.2021 року 

3.4. Спланувати систему роботи з молодими педагогічними працівниками.  

                                                                                                                       До 10.09.2021 року 

3.5 . Узагальнити педагогічний досвід.                                     

Травень-червень 2021/2022 навчального року 

 

      4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

       

Директор                                                                                           Людмила МИХЛИК 
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