
ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 закладу на 2020-2021 навчальний рік 

№ 

п/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1 Провести спільне засідання 

голів методичних комісій з 

щодо планування роботи МК 

на 2020-2021 н.р.  

 

     31.08.2020 р. 

Методисти, 

заст. директора 

з НВР, голови 

МК 

 

2 Скласти план методичної 

роботи училища на 2020-2021 

навчальний рік. 
До 11.09.2020 р. 

Методист, 

 заст. 

директора з 

НВР 

 

3 Створити методичні комісії і 

визначити напрямки їхньої 

роботи. 

 

До 11.09.2020 р. 

Методист,  

заст. директора 

з НВР 

 

4  Організувати індивідуальну 

роботу з педпрацівниками, 

надати допомогу у визначенні 

методичних проблем та 

складання планів роботи. 

 

До 11.09.2020 р. 
Методист,  

голови МК 

 

5 Скласти графік проведення 

відкритих уроків та 

організувати їх 

взаємовідвідування 

викладачами, майстрами в/н. 

До 18.09.2020 р. 
Методисти,  

голови МК 

 

6 Скласти план та організувати 

роботу: 

- Школи молодого викладача;  

- Школи молодого майстра 

виробничого навчання. 

До 09.09.2020 р. 
Методисти,  

голови МК 

 

7 Затвердити план-графік 

підвищення кваліфікації 

педпрацівників. 

 

До 18.09.2020 р. 

Заст. директора 

з НВР, 

методисти. 

 

8 Організувати підготовку та 

проведення засідань 

Згідно з графіком  Директор,заст. 

директора з 

 



педагогічної ради училища.  НВР, НР, ВР. 

9 Організувати проведення 

засідань методичних комісій. 

 

Щомісяця 

Методисти, 

заст. директора 

з НВР, 

голови МК 

 

10 Організувати проведення 

інструктивно-методичних 

нарад з викладачами, 

майстрами виробничого 

навчання. 

 

Щомісяця 
Заст. директора 

з НВР, НР, 

старший 

майстер 

 

11 Організувати проведення 

предметних тижнів, олімпіад. 

 

Жовтень 

Методисти, 

заст. директора 

з НВР, НР, 

голови МК 

 

12 Розробити методичні 

рекомендації з вивчення, 

узагальнення і поширення 

кращого перспективного 

педагогічного досвіду. 

Жовтень 
Шекера Л.В. 

Фанасєєва Л.М. 

 

13 Скласти та затвердити склад 

атестаційної комісії. 

Підготувати накази про 

створення атестаційної комісії 

та про атестацію педагогічних 

працівників. 

 

 

Жовтень 

Директор, заст. 

директора з 

НВР, 

методисти 

 

14 Організувати роботу із  

самоосвіти викладачів, 

майстрів в/н. Скласти плани 

самоосвіти. 

До 16.10.2020 р. 
Методисти,  

голови МК 

 

15 Проведення педагогічних читань 

у вигляді «банку методичних 

ідей»: «Компетентністно 

орієнтований підхід у навчально- 

виховному процесі як основа для 

формування і розвитку 

конкурентноспроможного 

робітника». 

Січень 

Методисти,  

заст. директора 

з НВР, НР, ВР, 

голови МК 

 

16 Провести  місячник Лютий Методисти,   



методичної роботи: «Сучасно. 

Творчо. Компетентно». 

заст. директора 

з НВР, голови 

МК 

17 Підготовка і проведення 

фестивалю педагогічної 

майстерності «Через творчість - 

до успіху». 

Лютий 

(у рамках  

місячника 

методичної 

роботи) 

Методисти, 

голови МК 

 

18 Організувати та провести 

інструктивно-методичні  

наради про порядок 

підготовки атестаційних 

матеріалів, методичних 

розробок, порядок 

проходження атестації. 

Березень  

 

Методисти, 

заст. директора 

з НВР 

 

19 Підготувати матеріали для 

проведення атестації 

педагогічних працівників. 

Згідно з планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Методисти  

 

20 Проводити щомісячний огляд 

педагогічних видань та 

методичної літератури. 

 

Щомісяця 

 Методисти, 

голови МК, 

бібліотекар   

 

21 Продовжувати роботу з 

вивчення, узагальнення та 

впровадження перспективного 

педагогічного досвіду. 

Упродовж року Методисти 

 

22 Визначити перелік та скласти 

графік підготовки 

викладачами, майстрами в/н 

методичних розробок, 

дидактичних посібників. 

 

До 16.02.2021 р. 
 

Методисти 

 

23 Поповнювати методичний 

кабінет, бібліотеку новою 

методичною літературою. 

Протягом року 
Методисти, 

бібліотекар  

 

24 Організувати вивчення 

професійної та педагогічної 

діяльності викладачів, 

 майстрів в/н. 

Протягом року 

Методисти,  

заст. директора 

з НВР, голови 

МК 

 



25 Проводити роботу з 

узагальнення та вдосконалення 

матеріалів перспективного 

педагогічного та виробничого 

досвіду педагогічних 

працівників училища. 

Протягом року 
Методисти 

 

 

26 Здійснювати організаційно-

методичну допомогу 

викладачам, майстрам в/н у 

розвитку педагогічної 

творчості. 

Постійно Методисти 

 

27 Всебічно сприяти 

впровадженню в досвід роботи 

майстрів в/н, викладачів, 

досягнень інноваційних 

технологій, кращого 

педагогічного досвіду 

колективів ЗПТО України, 

Київської області. 

Протягом 

навчального року 
Методисти 

 

28 Вивчати роботу педагогів з 

метою виявлення 

перспективного педагогічного 

досвіду. 

Протягом 

навчального року 

Методисти, 

заст. директора 

з НВР, НР, ВР. 

 

29 Сприяти взаємовідвідуванню 

уроків і позакласних заходів 

між молодими та 

досвідченими педагогами з 

метою удосконалення 

професійних навичок. 

Протягом 

навчального року 
Методисти 

 

30 Підготувати і провести 

виставку-ярмарок 

педагогічних надбань і 

знахідок. 

Лютий 
Методисти,  

голови МК 

 

31 Провести круглий стіл на 

тему: «Творча активність 

педагога - запорука успішної 

діяльності закладу». 

Березень 

Методисти, 

заст. директора 

з НВР, НР, ВР. 

 

32 Поповнювати картотеку 

перспективного педагогічного 

досвіду. 

Постійно Методисти 

 



33 Своєчасно направляти на 

курси підвищення кваліфікації 

майстрів в/н, викладачів. 

Згідно з графіком Методисти 

 

 

 

 

Методисти:                                                                              Л.Фанасєєва 

                                                                                                  Л. Шекера 

 


