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І.Загальні положення. Обґрунтування теми. 
Нові реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально 
орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, 
завдань, методів діяльності. 
Сьогодні створюється нова школа, нова система професійної освіти де учень повноцінно 
живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед 
собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого 
значення набуває розвиток освітніх, професійних компетентностей учнів, їх здатність до 
творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної 
життєдіяльності. Компетентнісний підхід в навчанні сприяє успішній адаптації учнів в 
соціумі, рішенню ключових проблем сучасного життя, їх професійному самовизначенню. 
Введення поняття освітніх компетенцій дозволяє вирішувати проблему, типову для освітніх 
закладів, коли учні можуть добре опанувати набір теоретичних знань, але зазнають значні 
труднощі в практичній діяльності, що вимагає використання цих знань для вирішення 
конкретних завдань або проблемних ситуацій. 
 Професійні компетенції можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих 
педагогічних впливів в системі освіти, яка є креативною, прагне до творчого вирішення 
проблем через використання сучасних інноваційних технологій для досягнення визначеної 
мети. 
 Концепція сучасної освіти відповідає основним документам, що забезпечують 
діяльність освітньої галузі: Загальна декларація прав людини, Декларація прав дитини, 
Національна доктрина розвитку освіти України, Закони України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», стандарти професійної 
(професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі. 
Освітні, професійні компетентності   сприяють досягненню успіхів у житті;   сприяють 
підвищенню якості набутих знань;   відповідають багатоманітним сферам життя. Набуття 
необхідних компетентностей протягом всього життя сприятиме:   продуктивності та 
конкурентності людини на ринку праці;   скороченню безробіття завдяки розвиткові гнучкої 
(адаптивної) та кваліфікованої робочої сили;   розвиткові середовища для інноваційних 
перетворень в умовах глобальної конкуренції. 
Формування компетентностей відбувається засобами змісту освіти. У підсумку в учня 
розвиваються здібності та з'являються можливості вирішувати в повсякденному житті 
реальні проблеми - від побутових до виробничих і соціальних. Таким чином, 
компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через усі навчальні предмети, 
одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення 
на відповідному матеріалі. У результаті вдається об'єднати навчальні предмети в єдиний 
цілісний зміст, визначивши системоутворюючі елементи освіти як по вертикалі окремих 
ступенів навчання, так і на рівні горизонтальних міжпредметних зв'язків. 
ІІ. Мета роботи педагогічного колективу над темою. 
1. Організація командної взаємодії педагогів щодо комплексного впровадження інноваційних 
педагогічних технологій у формування освітніх, професійних  компетентностей учнів. 
2. Створення максимально сприятливих умов для задоволення освітніх потреб, розвитку та 
самореалізації кожного учня у творчому середовищі. 
3. Активізація творчого потенціалу учнів – індивідуально та в колективі, – залучення до 
творчої діяльності, підвищення рівня творчої компетентності учнів. 



  

ІІІ. Завдання роботи педагогічного колективу над науково-методичною темою. 
1. Вивчення теоретичних засад формування освітніх, професійних компетентностей. 
2. Створення системи діагностики творчого потенціалу учнів. 
3. Створення банку інформації про індивідуальні здібності учнів закладу, рівень та динаміку 
їх розвитку. 
4. Удосконалення системи організації освітнього процесу на основі сучасних інноваційних 
технологій. 
5. Підготовка педагогічних працівників щодо особливостей роботи по формуванню освітніх, 
професійних компетентностей учнів. 
6. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для 
особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над 
темою. 
V. Практична значимість роботи над темою. 
Пов’язана з можливістю залучення до даної діяльності широкого кола педагогічних 
працівників та накопичення досвіду використання інноваційних технологій розвитку 
творчого потенціалу учнів. 
VI. Очікувані позитивні результати. 
На рівні закладу. Активізація творчої активності педагогічних кадрів, підвищення рівня 
психолого-педагогічної культури та фахової майстерності педагогів, запровадження 
інноваційних навчально-виховних технологій, спрямованих на формування освітніх, 
професійних компетентностей учасників освітнього процесу, зростання якості освіти та 
виховання, вдосконалення системи психолого-педагогічного супроводу розвитку особистості 
учнів, що забезпечує максимально сприятливі умови для задоволення освітніх потреб, 
розвитку самосвідомості, самореалізації кожного учня у творчому середовищі, підвищення 
рівня навчальних досягнень учнів. 
На рівні особистості фахівця. Усвідомлення пріоритетів сучасної освіти, комплексне 
впровадження інноваційних педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів, 
зростання прагнення до самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації, включення в 
систему науково-дослідної роботи, накопичення передового педагогічного досвіду, який 
може бути запровадженим у освітньому процесі. 
На рівні особистості учня. Активізація творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, 
зростання рівня компетентності учнів. 
VIІ. Основні етапи роботи : 
І етап – Пошуково-аналітичний – 2018-2019 н.р. 
Аналіз діяльності педагогічного колективу та визначення теми 

№ Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1. 

Аналіз результатів діяльності 
педагогічного колективу за 
попередні роки для виявлення 
загальних та окремих проблем 
науково-методичної роботи 

Савочка Л.І., 
Ніжнік О.С., 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Травень, 
2019р. 

Наказ «Про підсумки 
реалізації науково-методичної 
теми: Розвиток навчально-
пізнавальної діяльності учнів 
через упровадження 
виробничих та педагогічних 
технологій» 

2. 

Проведення анкетування 
педагогічних працівників 
щодо вибору однієї із 
нагальних тем. 
Систематизація побажань 
викладачів, майстрів 
виробничого навчання 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Травень, 
2019р  

3. 
Визначення теми закладу, 
обґрунтування її актуальності 

Савочка Л.І., 
Ніжнік О.С., 

Червень, 
2019р 

Засідання методичної ади 



  

для колективу Морозова Г.М., 
Куткович О.М 

 
ІІ етап - Дослідницько-організаційний 2019-2020 н.р. 

№ Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1 

Обговорення нової 
методичної теми закладу та 
визначення завдань для її 
реалізації у 2019-2020 н.р.; 

Керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Серпень, 
2019р. 

Засідання методичних 
(циклових) комісій 

2 
Визначення самоосвітніх тем 
педагогів та форм висвітлення 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Серпень-
вересень 
2019р. 

Засідання методичних 
(циклових) комісій 

3 

Проведення співбесід, 
консультацій з питань вибору 
тем самоосвіти педагогічних 
працівників 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Вересень 
 

4 

Ознайомлення педагогічного 
колективу з досягненнями 
психолого-педагогічної науки 
з теми , вивчення наявної 
науково-методичної 
літератури 

Керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Листопад 
Методична тека, 

виставка літератури 

6 

Розгляд плану роботи над 
єдиною науково - методичною 
темою «Формування освітніх 
професійних компетентностей 
учнів через упровадження 
інноваційних технологій» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Жовтень Засідання педради 

7 
Створення творчої групи з 
метою організації роботи над 
окремими аспектами теми 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Вересень 
 

8 

Створення у методичних 
кабінетах науково-
методичного комплексу на 
допомогу викладачу, майстру 
виробничого навчання 
(методична тека, список 
літератури, періодичні 
видання) 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

бібліотекарі 

Вересень-
грудень  

9 Методичний семінар: Савочка Л.І., Жовтень 
 



  

«Сучасні освітні технологій 
нетрадиційні форми,методи 
ведення уроків, яка засіб 
формування професійних 
компетентностей учнів» 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

10 
Педагогічні читання « 
Методична тема закладу у 
фахових виданнях. Досвід.» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М 

Жовтень 
 

11 
Тренінг «Формування 
професійних компетентностей 
педагога» 

Катрич А.Ю., 
Татаренко Л.В. 

Листопад 
 

12 
Узгодження перспективного 
плану роботи над єдиною 
методичною темою 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Жовтень 
Засідання методичної 

ради 

13 

Флеш-семінар «Сучасні 
освітні технології, тенденції 
та інструменти креативного 
мислення» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Грудень 
 

14 

Поповнення виставки 
новинками педагогічної, 
методичної, психологічної та 
наукової літератури 

Оберемко Н.І. 
Заверзаєва І.Г. 

Затулій І.С. 
Грудень 

 

15 

Спільне засідання методичних 
комісій: «Методи та приойми, 
що забезпечують реалізацію 
компетентнісної складової 
уроку» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Січень 
 

16 

Методичний день: 
- семінар-практикум 
«Інформаційно-комунікативні 
технології, як засіб 
підвищення мотивації 
навчально-пізнавальної  
діяльності учнів» (майстер-
клас); 
-  семінар-тренінг 
«Комунікативна культура 
педагога» 

Савочка Л.І., 
Лебедь Н.Д., 
Ніжнік О.С., 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Березень 
 

17 

Результати діяльності 
педагогічного колективу на 
першому етапі роботи над 
методичною проблемою. 
Анкетування, діагностика 
утруднень 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Травень 
Засідання методичної 

ради 



  

ІІІ етап – Розвивально-формувальний, практичне дослідження теми 
 2020-2021, 2021-2022 н.р. 

№ 
з/п 

Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1. 
Оформлення довідниково-
інформаційного методичного 
куточка з теми у методкабінетах 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Вересень, 
2020  

2. 
Поновлення переліку 
рекомендованої літератури з теми 

Оберемко Н.І. 
Заверзаєва І.Г. 

Затулій І.С. 
Постійно 

 

3. 
Робота творчої групи 
педагогічних працівників 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Протягом 
року  

4. 
Проведення серії науково-
методичних нарад, семінарів з 
тематики теми 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Постійно 
(на каніку-

лах) 
 

5. 

Організація роботи постійно 
діючого психолого-педагогічного 
семінару «Інноваційні форми 
розвитку професійної 
компетентності педагогічних 
працівників» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Згідно 
плану  

6. 
Організація та проведення серії 
відкритих уроків викладачів, які 
розробляють окремі аспекти теми 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 

Куткович О.М, 
керівники 

методичних 
(циклових) 

комісій 

Щороку, 
згідно 

графіка 

Фестиваль «Відкритий 
урок» 

7. 

Організація та проведення серії 
лекцій для педагогічних 
працівників з окремих аспектів 
проблеми 

Керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

2020-2021 
н.р.  

8 
Участь педагогічних працівників 
у міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти»  

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М 

Постійно 
 

9 

Організація роботи школи 
педагогічної майстерності та 
майстер-класів на основі роботи 
педагогічних працівників, що 
досягли певних успіхів у роботі 
над темою. 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Щорічно 
Наказ «Про 

організацію методичної 
роботи» 

10 

Створення та реалізація проекту 
«Підвищення професійної 
компетентності педагогів як засіб 
підвищення освітніх, професійних 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 

Куткович О.М, 
керівники 

Вересень 
2020- 

травень 
2021р. 

Наказ 



  

компетентностей учнів» методичних 
(циклових) 

комісій 

11 
Проведення тематичних 
педагогічних читань:  

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

  

 

- нові прогресивні технології – 
шлях формування професійних 
компетентностей учнів; 

 
Соболєва І.Ф., 
Затулій І.С., 
Негода Л.М. 

Жовтень 
2020 р. 

Протокол  

 

- розвиток пізнавальної 
самостійності і професійних 
компетентностей учнів через 
проблемно-пошукову діяльність; 

Логвіненко В.І. 
Мовчан А.В. 

Герасименко І.В. 

Січень 
2021 р. 

Протокол 

 

- виховання стійкої позитивної 
мотивації навчальної діяльності 
як важливий фактор розвитку 
компетентності учнів. 

Бровко О.М., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Жовтень 
2021 р. 

Протокол  

12 

Семінар-тренінг «Використання 
сучасних ефективних форм і 
методів роботи в педагогічній 
практиці» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
Катрич А.Ю., 

Титаренко Л.В. 

Листопад, 
2021р. 

Протокол 

13 
Психолого-педагогічна гра «Стилі 
роботи та професійне кредо 
сучасного педагога» 

Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

 

Січень, 
2021р  

14 
Творчі звіти кращих педагогів за 
результатами роботи над 
проблемою 

Савочка Л.І., 
Ніжнік О.С., 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

щорічно 
 

15 

Проведення моніторингу 
навчальних досягнень учнів, 
виявлення рівня їх розвитку за 
результатами зрізів знань та 
діагностики 

Адміністрація постійно накази 

ІV етап – Підсумково-узагальнюючий 2022-2023н.р. 
Підбиття підсумків роботи над темою. 

№ 
з/п 

Зміст Виконавець Дата Узагальнення 

1 
Проведення відкритих уроків і 
позакласних заходів 

Викладачі, 
майстри 
виробничого 
навчання 

Вересень – 
квітень 
2022-
2023н.р. 

 



  

2 

Презентації творчих звітів 
викладачів, майстрів виробничого 
навчання за результатами роботи 
над методичною проблемою 

Керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Березень 
2023р 

Засідання методичних 
(циклових) 

комісій 

3 
Здійснення моніторингу 
професійних досягнень педагогів 

Савочка Л.І., 
Ніжнік О.С., 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

ІІ семестр 
2022/2023 

н.р. 

Засідання методичної 
ради 

4 

Проведення засідання методичної 
ради за результатами 
впровадження науково-методичної 
теми 

Ніжнік О.С. 
Травень 
2023 р. 

Протокол 

5 
Проведення творчих майстерень 
кращих педагогів закладу 

Ніжнік О.С., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

Березень-
квітень 
2023 р. 

 

6 
Оформлень результатів 
дослідження у вигляді методичних 
порад 

Ніжнік О.С., 
Савочка Л.І., 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 

керівники 
методичних 
(циклових) 

комісій 

Квітень 
2023 р. 

Методичні рекомендації 

7 

Підготовка та проведення ярмарку 
педагогічних ідей «Сучасний урок 
- спільна творчість педагога і 
учнів» 

Ніжнік О.С., 
Савочка Л.І., 

Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

Травень 
2023 р. 

Методичні розробки, 
доповіді, презентації 

8 

Проведення педради: 
«Взаємозв`язок творчих 
можливостей педагога і учня та 
результативність діяльності щодо 
формування освітніх, професійних 
компетентностей учня» 

Горобець А.В., 
Ніжнік О.С., 
Возняк О.В., 

Кальченко О.О. 

Червень 
2023 р. 

Доповідь, презентації, 
наказ 

 

Заступник директора з НМР                                                Л.І.Савочка 

Методисти                                                                                Г.М.Морозова 

                                                                                                   О.М.Куткович 
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