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м. Харків 
 



№ 

з/п 

Зміст  

роботи 

Термін 

проведення 

Відповідаль-

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційна робота 

1. Провести анкетування 

педагогічних працівників з 

метою визначення рівня 

професійної компетентності, 

запитів, потреб. 

Серпень 

2018 р. 

Методист.  

2. На основі аналізу 

діагностичних карт скласти 

план надання адресної 

допомоги за індивідуальними 

запитами педагогів. 

Вересень. Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

3. Створити довідково-

інформаційний фонд 

методичних матеріалів, 

літератури з єдиної 

методичної теми. 

За планом 

роботи 

служби 

НТПІ. 

Бібліотекар, 

методист. 

 

4. Продовжити поповнювати 

 в методичному кабінеті 

картотеки: 

методичної  літератури, 

періодичних видань з питань 

професійно-технічної освіти; 

передового педагогічного 

досвіду. 

Постійно. Бібліотекар, 

методист. 

 

5. Зосередити в методичному 

кабінеті плануючу 

документацію на навчальний 

рік: 

план   роботи ДНЗ «РЦПО 

БТ ХО» на навчальний рік; 

план роботи  педагогічної 

ради; 

плани роботи методичних 

комісій; 

план роботи школи 

молодого педагога; 

план проведення 

інструктивно – методичних 

нарад; 

план вивчення, узагальнення 

передового педагогічного 

досвіду; 

плани роботи творчих груп. 

Вересень. Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи, 

методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 



6. Організувати проведення 

заходів щодо підвищення 

педагогічної майстерності: 

семінарів - практикумів; 

школи   передового   

педагогічного досвіду; 

школа молодого педагога; 

занять  з   педагогічного     і 

технічного мінімумів, 

індивідуальних і групових 

консультацій;              

інструктивно - методичних 

нарад. 

За окремими 

Планами. 

 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

7. Організувати  і  провести 

педагогічні читання і науково-

практичні конференції. 

Січень, 

квітень, 

травень 

2019 р. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

8. Надавати   індивідуальну       

допомогу викладачам і 

майстрам виробничого 

навчання у доборі літератури 

та інших матеріалів для     

проведення уроків,      

відкритих позакласних      

заходів та     для самоосвіти. 

Постійно. Бібліотекар, 

методист. 

 

9. Організувати    роботу    

служби НТПІ у ДНЗ «РЦПО 

БТ ХО». 

За окремим 

планом. 

Служба НТПІ.  

10. Організувати   виставки   нових 

надходжень             літератури, 

тематичних виставок, 

виставок за підсумками 

роботи:  

кращих зразків наочних  

посібників і методичних   

матеріалів комплексно – 
методичних забезпечень; 

кращих  методичних 

розробок з  окремих тем, 

розділів програми, предмета; 

кращих творчих робіт 

тощо. 

За планом 

роботи 

служби 

НТПІ. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій, 

бібліотекар. 

 

11. Організувати випуск 

методичного бюлетеня. 

Щомісяця. Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 



12. Взяти участь у підготовці і 

проведенні атестації 

педагогічних працівників. 

Вересень –

квітень. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

13. Організувати взаємо- 

відвідування уроків. 

Протягом 

року. 

Методист.  

14. Надати допомогу 

педагогічним працівникам у 

роботі із самоосвіти, 

індивідуальній методичній 

роботі, авторам доповідей, 

рефератів, методичних 

розробок. 

Постійно. Методист.  

ІІ. Аналітико-методична робота 

1. Відповідно з діагностичними 

картами проводити психолого-

педагогічні спостереження за 

динамікою педагогічної 

майстерності педагогічних 

працівників 

Постійно. Практичний 

психолог, 

методист. 

 

2. Надати методичну допомогу у 

розробці поурочно-

тематичних планів, робочих 

програм, узагальнювати 

пропозиції методичних 

комісій щодо удосконалення 

навчально-плануючої 

документації 

Серпень. 

Червень. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

3. Організувати навчання 

молодого майстра вироб-

ничого навчання з вивчення 

методики теоретичного і 

виробничого навчання, 

методики виховної роботи, 

педагогіки і психології. 

За 

планом 

роботи 

«Школи 

молодого 

педагога». 

Методист.  

4. Забезпечити індивідуальний 

підхід до надання методичної 

допомоги з самоосвіти 

педагогів. 

Постійно. Методист.  

5. Надавати допомогу 

методичним комісіям щодо 

планування і проведення 

засідань. 

Щомісяця. Методист.  

6. Організувати наставництво з 

надання адресної допомоги 

педагогічним працівникам. 

Вересень. 

 

Методист.  



7. Надавати допомогу в 

підготовці і проведенні 

семінарів - практикумів. 

За окремим  

планом. 

Методист.  

8. Надавати допомогу в 

підготовці, проведенні і 

обговоренні відкритих уроків 

За графіком  

відкритих 

уроків. 

Методист.  

9. Створити    зразки    плануючої 

документації      для      різних 

категорій викладачів і 

майстрів виробничого 

навчання. 

Вересень. Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

10. Надавати     допомогу     щодо 

вдосконалення комплексно – 

методичних забезпечень 

предметів і професій. 

Постійно. Методист, 

старші 

майстри. 

 

11. Надавати         консультативно 

- методичну допомогу 

педагогам  ДНЗ «РЦПО БТ 

ХО»  щодо моніторингу: 

змісту навчання і 

виховання; 

рівня навчальних досягнень 

здобувачів освіти; 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня педагогічних кадрів; 

стану методичної роботи; 

інформаційного забезпечення; 

стану роботи з передового 

педагогічного досвіду; 

роботи з охорони праці. 

Протягом 

року. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій. 

 

  



ІІІ. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і 

виробничого   досвіду 

1 Надавати методичну 

допомогу у вивченні  і  

узагальненні ППД кращих 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання 

постійно методист, 

голови 

методичних 

комісій 

 

2 Поповнювати папку 

матеріалів    передового    

досвіду спільно з головами 

методичної комісії 

постійно методист 

голови 

методичних 

комісій 

 

3 Розробити перспективний 

план вивчення   передового   

досвіду викладача 

Сидоренко Т.О.   

вересень методист, 

голови 

методичних 

комісій 

 

4 Надати  допомогу  

методичним комісіям   в    

організації проведення  

тижнів з професій   

протягом 

року 

методист  

5 3 метою підвищення 

ефективності пропаганди 

ППД практикувати 

проведення: 

предметних тижнів; 

тижнів з професій; 

майстер-класів 

протягом 

року 

методист  

6 Надавати допомогу 

педагогам з вивчення             

інноваційних педагогічних     

і виробничих технологій 

постійно методист, 

керівник 

творчої групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист  ___________________ Н.В. Степанова 


