
  

 
Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

                                                                     Н А К А З 

05.09.2022                                                                                                                                   № 207 

                                                                    м. Охтирка 

Про створення школи  
педагогічної  майстерності 
 
  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 вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними 
технологіями навчання, впровадження в освітній процес ефективних методик, передового 
досвіду, сучасних виробничих та педагогічних технологій організації освітнього процесу. 
 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати роботу школи педагогічної майстерності: «Інноваційний освітній 

простір навчального закладу», до 19.10.2022. 

2. Призначити відповідальними за роботу школи педагогічної майстерності:методиста 

Морозову Г.М. 

3. Керівнику школи педагогічної майстерності підготувати списки школи педагогічної 

майстерності, план роботи школи та подати на затвердження, до 21.10.2022 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО»                                                                             Анна ГОРОБЕЦЬ 

 

 

Юрисконсульт:   

________ Данило БЕЗПАЛЬКО 

 

З наказом ознайомлено: 

_________Ганна МОРОЗОВА                                                                                      

                                

                                   

                                                                                                                                 

 

 
   



  

 

Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти 

у Сумській області 

Державний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно–технічної освіти» 

 

 
                                                                                                 Затверджую 
                                                                                                Директор ДНЗ 
                                                                                                «Охтирський центр ПТО» 
                                                                                                ____________Анна ГОРОБЕЦЬ 
                                                                                                «___»______2022 р. 

 
 
 
 
 
 

 
ШКОЛА 

педагогічної майстерності  
«Інноваційний освітній простір навчального закладу» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            Керівники: Ганна МОРОЗОВА                                                             
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 



  

 

                                     Школа педагогічної майстерності 
 

Педагогічна майстерність – це високе мистецтво 
навчання і виховання, що постійно 
удосконалюється, доступне кожному педагогу, 
в основі якого лежать професійні знання, уміння 
і здібності   
                                                    А.С.Макаренко 

Мета:  вивчення та ознайомлення з сучасним інноваційними технологіями навчання і 
виховання;впровадження в освітній процес ефективних методик та методичних прийомів; 
вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних 
виробничих та педагогічних технологій навчання та виховання. 
 
Основні напрямки та цілі роботи: 
- методичне забезпечення інноваційної діяльності; 
- підвищення рівня педагогічної майстерності; 
- впровадження нових стандартів професійної (професійно-технічної) освіти; 
- індивідуалізація та диференціація навчання, запровадження особистісно-орієнтованих 
технологій 
- поглиблення практичної та творчої співпраці педагога та учня. 
 
Основні заходи та форми роботи Школи педагогічної майстерності: 
- доповіді, усні журнали; 
- практичні рекомендації; 
- круглі столи; 
- диспути; 
- дискусії; 
- методичні консиліуми; 
- майстер-класи; 
- інноваційні проєкти; 
- методичні діалоги за участю соціальних партнерів, роботодавців. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                               
ПЛАН  

школи педагогічної майстерності 
ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

 
№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Форма 
узагальнення  

1 Завдання на навчальний рік. 
Погодження плану роботи. Основні 
напрямки, заходи та форми 
діяльності школи педагогічної 
майстерності 

жовтень Ніжнік О.С. 
Савочка Л.І. 

Морозова Г.М. 
Куткович О.М. 

Лебедь Н.Д. 
Негода Л.М. 

Методичний 
діалог,виступи 

практичні 
поради, обмін 

досвідом 

2 Упровадження інформаційних 
технологій, освітніх ресурсів 
навчальних програм як умова 
створення якісного освітнього 
простору з використання технологій 
дистанційного навчання  

листопад Ніжнік О.С. 
Ковбаса В.Г. 

Практичне 
заняття з 

програмою 
Microsoft Teams 

3 Формування самоосвітньої 
компетенції учнів – один з 
найважливіших факторів успішного 
навчання 

грудень Ніжнік О.С. 
Соболєва І.Ф. 
Негода Л.М. 

Морозова Г.М. 
Кобилко Н.О. 

Круглий 
стіл,виступи 

обмін досвідом 

4 Методи та прийоми роботи щодо 
формування в учнів мотивації до 
навчання у контексті 
компетентнісного підходу до 
освітнього процесу 

січень Савочка Л.І. 
Морозова Г.М. 
Куткович О.М. 
Соболєва І.Ф. 

Методичний 
діалог 

5 Роль потенціалу уроку в розвитку 
творчих здібностей учнів, їхньої 
особистості в умовах здійснення 
особистісно орієнтованого підходу 

січень Лебедь Н.Д. 
Ніжнік О.С. 

Логвіненко В.І. 
Негода Л.М. 

Обмін творчими 
ідеями, виступи 

презентації 
уроків 

6 Упровадження інформаційних 
технологій у освітній процес як 
умова створення якісного 
освітнього простору 

лютий Ковбаса В.Г.  
Соболєва І.Ф. 

Морозова Г.М. 

Педагогічний 
консиліум 

7 Пошук, апробація та впровадження 
в освітній процес новітніх  
виробничих технологій  в контексті 
взаємодії з соціальними партнерами 

березень Негода Л.М. 
Лебедь Н.Д. 

Кальченко О.О. 
Марченко М.Г. 

Майстер-класи, 
розробки уроків, 
відеопрезентації 

8 Створення освітніх ресурсів-шлях 
розвитку професійних 
компетентностей педагога в закладі  

квітень Морозова Г.М. 
Лебедь Н.Д. 
Ніжнік О.С. 

Кобилка Л.О. 

Обмін творчими 
ідеями, 

відеопрезентації 
напрацювань 

9 Виставка – презентація  методичних 
напрацювань «Вернісаж 
методичних педагогічних ідей» 

травень Учасники школи Виставка 
методичних 

напрацювань  
 

 

Заступник директора з НМР                                                              Лідія САВОЧКА 

Методисти                                                                                            Ганна МОРОЗОВА 

                                                                                                               Оксана КУТКОВИЧ 



  

СКЛАД 
школи педагогічної майстерності 

«Інноваційний освітній простір навчального закладу» 
 

№ з/п ПІБ Посада 
1 Морозова Г.М. методист 
2 Ніжнік О.С. заступник директора з НВР, викладач 
3 Лебедь Н.Д. викладач 
4 Соболєва І.Ф. викладач 
5 Савочка Л.І. заступник директора з НМР 
6 Логвіненко В.І. викладач 
7 Кобилко Н.О. викладач 
8 Марченко М.Г. майстер виробничого навчання 
9 Негода Л.М. викладач 
10 Кириленко Н.М. викладач 
11 Куткович О.М. методист 
12 Татаренко Л.В. заступник директора з НВР, викладач 
13 Мовчан А.В. викладач 
14 Кальченко О.О. завідувач філії, викладач 
15 Ковбаса В.Г. старший майстер  
16 Кузуб П.В. завідувач відокремленого навчального 

підрозділу 
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