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ПЛАН МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ 

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ДПТНЗ ТПАЛ 

у межах педагогічного проекту  

«Самоосвіта як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, 

розвитку професійної компетентності та підвищення якості навчально-виховного  

процесу в ПТНЗ» 

 

Тема проекту: «Самоосвіта як форма неперервного підвищення кваліфікації та професійної 

компетентності в діяльності педагога» 

 

Мета проекту: «Удосконалення роботи методичних кабінетів ПТНЗ на основі проектування 

методичної роботи. Сформувати у педагогів поняття про самоосвіту як форму підвищення 

кваліфікації в міжатестаційний період, системне удосконалення та підвищення рівня 

професійної майстерності, усунення прогалин в знаннях з методики теоретичного та 

виробничого навчання. 

 

№п/

п 
Заходи 

Відповідаль

ні 
Терміни 

Форма 

проведення 

(представлення) 

 

Примітка 

 

1 

Обговорення педагогічного 

проекту в педагогічному 

колективі 

методист до 20.09 

Методична 

нарада 
(методична 

розробка 

обласного 

педагогічного 

проекту) 

 

2 

Створення творчої групи з 

впровадження проекту в 

навчальному закладі 

методист вересень  

До групи 

входять 

педагогічні 

працівники в 

т.ч. психолог 

3 

Консультування інженерно-

педагогічних працівників 

щодо розробки індивідуальних 

планів з самоосвіти 

методист вересень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

 

4 

Консультування керівників 

методичних комісій з 

планування роботи з питань 

самоосвіти (в межах проекту) 

методист вересень Круглий стіл 

Учасники: 

голови 

методичних 

комісій 

5 

Засідання керівників 

методичних комісій з 

визначення основних 

напрямків методичної роботи 

навчального закладу на 2013-

2014н.р. щодо реалізації 

проекту, було ухвалено план 

методичних заходів ліцею у 

межах проекту. 

методист, 

керівники 

методични

х комісій 

вересень Круглий стіл 

Учасники: 

голови 

методичних 

комісій 

6 
Створення презентації «Наш 

проект» 
методист вересень 

Круглий стіл 
(презентація з 

мультимедійним 

супроводом) 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 



7 

Діагностування викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання з метою виявлення 

науково-методичної 

проблемної теми. 

методист 

Вересень 

- 

жовтень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

8 

Засідання керівників 

методичних комісій з аналізом 

і обговоренням вхідних 

результатів діагностичних 

анкет педагогічних 

працівників, виявленням 

проблем, визначення 

подальшого шляху 

підвищення кваліфікаційного 

рівня педагога засобами 

самоосвітньої діяльності. 

методист, 

керівники 

методични

х комісій 

жовтень Круглий стіл 

Учасники: 

голови 

методичних 

комісій 

9 

Навчальний семінар 

«Плануємо роботу з питань 

самоосвіти» 

методист жовтень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

(методичні 

рекомендації) 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

10 

Консультування керівників 

методичних комісій щодо 

формування портфоліо 

викладача та майстра 

виробничого навчання  

«Моя самоосвіта» 

методист 

Жовтень

-

листопад 

Круглий стіл 

Учасники: 

голови 

методичних 

комісій 

11 

Педагогічні читання на тему 

«Самоосвіта як чинник 

удосконалення професійної 

майстерності педагога» 

керівники 

методични

х комісій 

1 раз на 

місяць 
Круглий стіл 

Учасники: 

члени МК 

12 

Навчальний семінар «Урок - 

основна форма організації 

навчання в сучасному ПТНЗ» 

методист 

листопад 

Інструктивно-

методична 

нарада 

(методичні 

рекомендації, 

пам’ятки) 

Майстри 

виробничого 

навчання 

листопад Викладачі  

13 
Оформлення довідкового-

інформаційного куточка 
методист листопад 

Методичний 

кабінет 
 

14 

Здійснення інформаційно-

освітньої діяльності «Новини 

самоосвіти в навчальному 

закладі» 

методист 
1 раз на 

місяць 

Сайт навчального 

закладу 

 www.tpal.com.ua 

розділ «Новини», 

більш детальніше 

«Проектна 

діяльність» 

 

15 

Навчальний семінар 

«Нетрадиційні уроки 

(з елементами новизни) як 

форма розширення кругозору 

учнів» 

методист листопад 

Інструктивно-

методична 

нарада 

(методичні 

рекомендації) 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

16 

Педагогічна рада: 

«Педагогічний проект – як 

нова форма методичної роботи 

в навчальному закладі» 

методист грудень 

Засідання 

педагогічної 

ради 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

http://www.tpal.com.ua/


17 

Диспут на тему: 

“Як зробити самоосвіту 

максимально ефективною?” 

методист грудень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

(методичні 

рекомендації) 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

18 

Вивчення досвіду роботи 

педагогів КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти» 
Методична розробка: 

«Самоосвіта педагога як умова 

підвищення його професійної 

компетентності» 

методист грудень 

Методична 

розробка 

 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

19 

Засідання керівників 

методичних комісій, творчої 

та експертної групи «Про стан 

реалізації проекту «Самоосвіта як 

форма неперервного підвищення 

кваліфікації та професійної 

компетентності в діяльності 

педагога»» 

методист грудень Круглий стіл 

Учасники: 

голови 

методичних 

комісій 

20 

Проведення опитування серед 

викладачів та майстрів в/н на 

тему: «Як визначити, що для 

Вас самоосвіта самоціль чи 

інструмент для досягнення 

цілей?» 

методист грудень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

21 

Консультування майстрів 

виробничого навчання щодо 

методики створення розробок 

уроків відповідно до 

методичної проблеми та 

програми виробничого 

навчання 

методист грудень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

майстри 

виробничого 

навчання 

22 

Круглий стіл на тему: 

«Створення власної 

ефективної системи 

викладання дисциплін» 

методист січень Круглий стіл 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

23 
Створення банку інформації 

щодо впровадження проекту 

методист, 

керівники 

МК 

січень 
Методичний 

кабінет 
 

24 
Проведення діагностування, 

тестування та анкетування 
методист січень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

25 
Формування авторського порт 

фоліо «Моя самоосвіта» 

методист, 

керівники 

методични

х комісій  

лютий - 

квітень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

26 

Методичний вернісаж 

педагогічних ідей і знахідок 

засобами самоосвіти 

«Творчість як прояв 

професійної компетентності» 

методист, 

керівники 

методични

х комісій 

квітень 

2014 

Методичні 

розробки 

(методичний 

кабінет) 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

27 

Участь у методичному відео 

мосту за підсумками проекту 

«Реалізація нових підходів у 

методист,  

керівник 

МК 

23.04. 

2014 

Аналітична 

довідка 

(відео-міст) 

Учасники: 

члени МК 

гуманітарних 

та суспільних 



процесі самостійної роботи 

учнів на уроках суспільних 

дисциплін» 

суспільно-

гуманітарн

их 

дисциплін 

дисциплін 

28 
Презентація результатів участі 

методичних комісій у проекті 
методист травень Круглий стіл 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

29 

Проведення Єдиного 

методичного дня в 

навчальному закладі 

методист, 

керівники 

МК 

23.05. 

2014 
Відео-марафон 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

30 
Діагностування та анкетування  

учасників проекту 
методист травень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

31 

Підсумкове анкетування 

учасників проекту «Ваші 

педагогічні надбання в 

проекті» 

методист, 

керівники 

МК 

травень - 

червень 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Учасники: 

інженерно-

педагогічний 

колектив 

ліцею 

32 

Розміщення на сайті ліцею 

відео-виставки кращих 

наробок методдня 

методист 
травень - 

червень 

Методичний 

кабінет 
 

  

 

 

 

 

 

Підготувала: 

методист ДПТНЗ ТПАЛ  Русанова С.Г.   


