
Міський конкурс 

на кращу організацію 

методичної роботи в 

закладах професійної 

(професійно-технічної) 

освіти



в Державному професійно-технічному навчальному закладі 

«Київське вище професійне училище водного транспорту»

Удосконалення мет одичної майст ерност і –
це передусім самоосвіт а,особист і ваші зусилля,
спрямовані на підвищення власної культ ури праці
і в першу чергу культ ури мислення.

В.Сухомлинський

Організація 
методичної роботи



Методична робота в ДПТНЗ «КВПУВТ» здійснюється згідно з Конституцією України, Законами

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту»,

Положенням про методичну роботу в ПТНЗ «», Статутом училища, іншими нормативно-правовими

актами в галузі освіти.



Методична робота – один із важелів управління освітнім процесом, який має бути спрямованим на

розвиток у викладачів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи.
Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці

кожного викладача та майстра виробничого навчання, а також є тією рушійною силою, яка потребує

постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення

Методист

І кваліфікаційної категорії

ТАБАЧНИЙ

Вячеслав Васильович

Методист

І кваліфікаційної категорії

ЗАЯЦЬ

Яніна Іванівна



Методичний кабінет ДПТНЗ “КВПУВТ” є своєрідним інформаційним центром, 

до якого надходять різноманітні періодичні видання
На основі цих надходжень в методичному кабінеті існують як постійно діючі, 

так і змінні :

- діючі в поточному навчальному році програми;

- атестаційний куточок;

- персональний склад  методичних комісій;

- зразки оформлення навчально-методичної 

документації;

- інформаційні стенди з узагальнюючою

інформацією



Оснащення методичного 

кабінету 

Постійні та 

динамічні стенди

Атестаційні матеріали 

педагогічних працівників



Методичний кабінет - творча лабораторія училища

Засідання голів

методичних комісій

Засідання 

методичної ради

Підготовка 

до уроків





Методична проблема, 

над якою працює педагогічний колектив ДПТНЗ «КВПВУТ»:

«Формування і розвиток компетентностей усіх учасників освітнього процесу»



Виставки змінного характеру в методичному кабінеті



Шляхи удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників починаються з любові до предмета, професії, дітей, бажання

працювати, отримувати задоволення від результатів своєї праці, педагогічної творчості.

Створення оптимальних умов для розвитку творчості, самореалізації та самовдосконалення викладача є одним із важливих завдань

умов для професійного вдосконалення та мотивації

Позаурочний 

захід «Види 

морських вузлів, 

та практичне 

значення їх у 

професії»

Позаурочний захід 

«Рішення навігаційних задач»

Навчальна 

екскурсія на 

теплохід 

«Принцеса Дніпра»



Навчатися, щоб навчати!

Участь у майстер-класах Обмін досвідом



Майстер-клас “Новорічна сервіровка

та декорації столів”

Конкурс професійної майстерності

"Нарізка овочів"

Майстер-клас 

«В гостях у Святого Миколая»



Зростання фахового рівня та професійної компетентності молодих педагогів

Ознайомлення з досвідом інноваційної діяльності

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

Дослідження професійних можливостей

в нетрадиційних умовах

теплохід «Святий Андрій» 

«Який він сучасний урок?»

Педагогічні ситуації та 

їх розв’язання



Розвиток і підтримка професійної творчості молодих педагогів 

Педагогічні таланти молодих викладачів

та їх наставників 



Творча зустріч з українським письменником, лауреатом 

Міжнародного літературного конкурсу 

Сергієм Батуриним

Проведення зустрічей з видатними людьми та професіоналами своєї справи 

Поради електромеханіка І розряду 

майбутнім мотористам 



Вивчення досвіду  роботи ДПТНЗ 

“Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище”

Допрофільне 

навчання

“ІТ школярик”

Ознайомлення з інформаційним 

освітнім простором



Обмін досвідом “Впровадження нових технологій на уроках 

теоретичного та виробничого навчання”

Засідання педагогічної ради

Міська секція заступників 

директорів з навчальної 

роботи



«Творчий бенефіс» викладача

професійно-теоретичної підготовки

О. Дахно

Обмін досвідом “Впровадження нових технологій на уроках 

загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовок”

«Метод проєктів в освітньому процесі»

викладач української мови та 

літератури Г. Андрусишена

викладач української мови т а 

літератури

Г. Андрусишена

викладач професійно-теоретичної

підготовки

В.Железняков



Організація та проведення конкурсів фахової майстерності серед учасників освітнього процесу

Міський конкурс фахової майстерності

серед учнів закладів професійної

(професійно-технічної) освіти м. Києва

з професії «Кухар»

ІV місце

Конкурс професійної майстерності

приготування каш



Тематичні тижні

Квест-гра «Українська Революція. 

Доба Центральної Ради»

Брейн-ринг серед команд учнів 

ІІ - ІІІ курсів

«Україна в роки Другої світової війни»

Гра «Перший мільйон»

Урок англійської мови: 

«Навколишнє середовище»

Конкурс на кращий комп’ютерний

малюнок

Урок хімії

Урок біології



Міжнародний мовно-літературний конкурс  учнівської  та студенської молоді

http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-02/1550589613_0-02-04-07f58c94ec93008732ca34a0237dd532661075d0496a032c3f3dafe22a4147f7_3eb8b43d.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-02/1550589613_0-02-04-07f58c94ec93008732ca34a0237dd532661075d0496a032c3f3dafe22a4147f7_3eb8b43d.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-02/1550589631_0-02-04-1086aefc02bb217fc21a95a00003ff118542ad3b3997d54c799fd78d0a36213e_dd2a036.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-02/1550589631_0-02-04-1086aefc02bb217fc21a95a00003ff118542ad3b3997d54c799fd78d0a36213e_dd2a036.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-02/1550589572_0-02-04-8c14cfc8f195d95ef40c0bcf9f5491f9d13411f01c771a1bfad6ddffabbdaa50_a393b61b.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-02/1550589572_0-02-04-8c14cfc8f195d95ef40c0bcf9f5491f9d13411f01c771a1bfad6ddffabbdaa50_a393b61b.jpg




Підвищення мотивації та якості навчання серед учасників освітнього процесу

Проведення уроків

Проведення семінарів



Удосконалюємо мовну грамотність.  Пишемо радіодиктант

Педагогічні працівники

Лаборант

Технічний працівник

Здобувачі освіти



Всеукраїнський проєкт серед дітей та молоді 

«Олімпійський урок  BeActive» в рамках Європейського тижня спорту



Туристичний похід інтерактивною еко-стежкою національного природничого парку  

«Голосіївський імені М.Рильського»

Викладач фізичної культури 

та учні училища



Профорієнтаційні заходи

“Дні відкритих дверей”

В загальноосвітніх навчальних закладах
В ботанічному саду

http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2018-05/1526463994_dsc_2589.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2018-05/1526463994_dsc_2589.jpg


Безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення 

Викладачі та майстри виробничого навчання постійно працюють над підвищенням свого професійного         
рівня, педагогічної майстерності, а також загальної культури

http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-01/1548152163_611.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-01/1548152163_611.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-01/1548152141_1.jpg
http://kvpuvt.kiev.ua/uploads/posts/2019-01/1548152141_1.jpg


Впровадження дистанційного навчання в освітній процес

Практична робота 

з онлайн-сервісом для навчання 

COOGLE CLASSROOM
робота в онлайн – режимі на 

платформі ZOOM



Висвітлення досягнень, інновацій, перспектив розвитку в періодичних виданнях

Розробка уроку “ENGLISH CHALLENGE”,

Олена Карпова, 

викладачка англійської мови

Розробка уроку 

“WEATHER.WEATHER FORECAST”,

Олена Карпова, 

викладачка англійської мови

Розробка уроку 

Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА» 

№1 (41)/2018

1 том
Стаття “Творча самореалізація викладача як результат 

розвитку його естетичного досвіду 
майстер виробничого навчання “Людмила МАРТИНЕНКО

Збірник наукових праць

№ 54 2019  

Стаття сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми“ Людмила МАРТИНЕНКО

Гаркавко В.К. 

Про хліб наш насущний наука 

(Сільськогосподарська економія –

основа теоретичного вчення про 

економіку і організацію 

сільгоспвиробництва): 

Монографія/В.К. Гаркавко – К.: НУХТ, 
2018. – 466 с. 

“Історіографія В’ячеслава Чорновола”

Марія Скиба, 

викладачка історії

“Міжнародний тероризм

як глобальна проблема сучасності”

Марія Скиба, 

викладачка історії



Під час адаптивного карантину викладачі та майстри виробничого 

навчання працювали з учнями за допомогою технологій дистанційного 

навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей учнів



Використовуються різноманітні освітні джерела та онлайн платформи для самоосвіти

-Київський університет імені 
-Бориса Грінченка

-Національна академія педагогічних наук 
України Інститут професійно-технічної освіти

-Всеосвіта

-На урок

- EDERA


