
 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

                                                                     Н А К А З 

31.08.2020                                                                                                                          № 201 

                                                                    м. Охтирка 

Про організацію методичної роботи 

у 2020/2021 н.р. 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-

технічної освіти», з метою подальшого удосконалення методичної роботи з педагогічними 

працівниками центру, підвищення рівня освітньої роботи, вироблення інноваційного 

стилю діяльності  

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити роботу над єдиною науково-методичною темою «Формування освітніх, 

професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій» 

2. Організувати роботу педагогічної ради: 

2.1.  м. Охтирки, відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець; 

2.2. філія смт Велика Писарівка. 

3. Організувати роботу методичної ради: 

3.1. м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець; 

3.2. філія смт Велика Писарівка; 

4. Провести колективні форми методичної роботи з єдиної науково-методичної теми: 

- продовжити роботу школи педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір 

навчального закладу»; 

- продовжити роботу школи молодого педагога; 

- провести уроки-покази демонстрації апробованих новітніх інноваційних технологій; 

- круглий стіл «Інноваційні педагогічні та виробничі технології – засіб формування 

професійних, освітніх компетентностей учнів»; 

- організувати роботу методичного кабінету. 

5. Організувати методичні (циклові) комісії: 

5.1.  м. Охтирка: 

- сільськогосподарського профілю, автотранспорту; 

- харчових технологій, перукарів;  

- загальноосвітньої підготовки; 

- класних керівників. 

5.2. Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець: 

- будівельного, металообробного профілів; 

- харчових технологій; 

- загальноосвітньої підготовки; 

5.3. Філія смт Велика Писарівка: 

- загальноосвітньої підготовки; 



- харчових технологій; 

- сільськогосподарського профілю та автотранспорту; 

6. Провести навчання викладачів, майстрів виробничого навчання з метою підвищення 

педагогічної майстерності: 

6.1. Постійно діючий семінар «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників»; 

6.2. Творчі зустрічі педагогічних працівників з соціальними партнерами «Підготовка 

конкурентоздатних фахівців у закладі: практичний аспект»; 

6.3. Педагогічні читання: «Використання інноваційних технологій як засобу розвитку 

професійної  компетентності учнів». 

6.4. Майстер-клас «Інноваційні методи активного навчання основа якості знань сучасного 

випускника» (з досвіду Лебедь Н.Д., Логвіненко В.І.); 

6.5. Методичний діалог «Сучасні освітні технології, як засіб реалізації особистісно-

орієнтованих підходів підвищення якості освітнього процесу». 

7. Упровадити передовий досвід роботи викладача Лебедь Н.Д., Дашутіної А.В.  з теми 

«Інноваційні технології та комплексно-методичне забезпечення предмета, засіб розвитку 

навчально-пізнавальної діяльності учнів». 

8. Вивчити та узагальнити досвід роботи Соболєвій І.Ф. з упровадження інноваційних 

технологій та комплексно-методичного забезпечення предмета «Математика». 

9. Провести об`єднані засідання методичних комісій: 

м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець: 

- застосування раціональних засобів навчання – шлях підвищення ефективності уроку; 

-  майстерність організації педагогічної взаємодії в освітньому процесі. 

філія смт Велика Писарівка: 

- самоосвіта педагога як умова підвищення професійної компетентності; 

- майстер клас – ефективна форма упровадження передового досвіду. 

10 Провести виставку – презентацію методичних напрацювань «Вернісаж методичних 

педагогічних ідей», декаду педагогічної творчості «Сучасні технології навчання – 

необхідна умова розвитку творчого потенціалу викладача та учнів». 

11. Продовжити роботу щодо забезпечення ефективності впровадження стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

12. Удосконалити індивідуальну форму методичної роботи викладачів, майстрів 

виробничого навчання з підвищення рівня педагогічної майстерності через систему 

самоосвіти, стажування , участі у вебінарах, семінарах. 

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-

методичної роботи Савочку Л.І., завідувача відокремленого навчального підрозділу м. 

Тростянець Кузуба П.В., завідувача філією смт Велика Писарівка Кальченко О.О. 

 

Директор ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО»                                                                        Анна ГОРОБЕЦЬ 

 

Юрисконсульт:   

_________Сергій БЕЗПАЛЬКО 

 

З наказом ознайомлено: 

_________Л.І.Савочка                                                     _________Н.Д.Лебедь                                                        

_________О.С.Ніжнік                                                      _________А.В.Дашутіна                                                       

_________П.В.Кузуб                                                        _________В.І.Логвіненко                                                      

_________О.О.Кальченко                                                   

_________І.Ф.Соболєва                                                         



 


