Системний підхід до організації методичної роботи
Підготувала методист Зайченко Н.О.

Науково-методична,
досл дна, проектна, творча робота стає нев д’ємною
складовою д яльност
заклад в осв ти. Створено д єву
й ефективну систему роботи, яка формує та стимулює
розвиток профес йної
компетентност , створює умови для вдосконалення
педагог чної майстерност та
набуття досв ду самореал зац ї, контролю ефективност
фахової д яльност
педагог в.
Ц л сна структура
методичної роботи була п дпорядкована
реал зац ї науково-методичної проблеми училища, суть якої у розвитку творчого
потенц алу, компетентностей педагог в та учн в для забезпечення якост
осв тнього процесу. Розпочато роботу над проблемою, яка розрахована на п’ять
рок в. Завершено роботу щодо реал зац ї І етапу нової проблеми.

На І етапі реалізації єдиної методичної
проблеми створено:
32 методичні розробки; електронний посібник – 1, (всього – 4);
проведено
педагогічних рад – 7 (одна позачергова);
2 семінари;
педагогічні читання. Матеріали оформлено.
Публікації: 32; тижні – 14; відкриті уроки: 16, 13 відкритих
заходів.
Конкурсів фахової майстерності – 7 на рівні училища; на рівні
області – 5.
Конкурсів з предметів – 14.
Олімпіад з загальноосвітніх предметів – 9.
Засідань голів методичних комісій – 11.

Передовий
педагогічний
досвід

1.Досвід
викладача професійно-теоретичної підготовки Печорських
О.А. на тему:
«Інтегровані уроки як розвиток пізнавальної і творчої
активності учнів,
впровадження елементів STEM – навчання». З 24.12.2019 року
2.Досвід викладача історії та суспільних дисциплін
Павлушенко К.В. на тему:
«Розвиток творчої особистості учня через участь у науководослідницькій
роботі».
З 24.12.2019 року.
3. Досвід викладача професійно-теоретичної підготовки Гаман
Л.В. на тему: «Ребуси – як розвиток
пізнавальної активності учнів на уроках спеціальних
дисциплін», підготовлені
матеріали передового досвіду.
Запропоновано вивчення досвіду викладача на рівні області.
Викладачі,
майстри виробничого навчання. Вивчається з 19.02.2019 року.

Участь у міжнародних виставках

ХІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній
освіті». 22- 24.10.2019 р. Київській Палац дітей та юнацтва. Учасники
(слухачі): Печорських О.А., викладач
професійно-теоретичної підготовки. Подання авторського матеріалу (електронний
посібник) виступ.
НМЦ ПТО у Полтавській області, методист Бойко Н.В.
Результат: отримала сертифікат доповідача семінару «Методичний супровід
створення та впровадження в освітній процес закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Полтавської області електронних засобів
навчального призначення». МОН України ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти».т

Участь у регіональному науково-практичному семінарі (конференції)
«Реалізація сучасних освітніх практик при підготовці кваліфікованих
робітників» 16.04.2020 року онлайн. Подано та надруковано 16 статей
педагогів.
(Зайченко Р.М., Зайченко Н.О., Буренкова Т.М., Карпенко Л.А.,
Ніколайчук Т.М.,
Мазур Т.Б., Кобцева Н.В., Гаман Л.В., Павлушенко К.В., Павлушенко Л.М..,
Печорських О.А., Ємельянов І.Г., Грицак Л.І., Нестерова І.В., Шелепко Р.О.,
Ткаченко С.С.)

Досягнення, результати, участь у семінарах,
конференціях:
Більшість педагогів взяли участь у обласних,
Всеукраїнських семінарах,
конференціях, курсах онлайн, отримали
сертифікати: Скірська О.В., Ромашко О.С.,
Павлушенко К.В., Зайченко Н.О.,
Буренкова Т.М., Бєлікова Н.О., Фісенко Т.М.,
Москаленко О.В., Кобцева Н.В.Добавить основно

Участь у конкурсах, тренінгах, обласних проектах, майстеркласах:
Павлушенко К.В., Бєлікова Н.О., Ємельянов І.Г.,
Зайченко Н.О., Буренкова
Т.М., Дерев’янко Н.В., Клепач В.О., Печорських
О.А.

Публікації в ЗМІ:
Область: 12 інформаційний вісник «Освітній
простір» (Зайченко Н.О., Буренкова Т.М.,
Удовицька Я.А., Печорських О.А.,
Грицак Л.І., Гаман Л.В., Ромашко О.С.,
Зайченко Р.М., Карпенко Л.А., Мазур Т.Б.
Україна: 12
тези, публікації, методичний портал (Кобцева
Н.В., Гаман Л.В., Зайченко Н.О.,
Скірська О.В., Козловський М.Ю., Грицак Л.І.,
Шелепко Р.О., Ткаченко С.С..
Нестерова І.В., Ємельянов І.Г., Мазур Т.Б.,
Москаленко О. В.

Обласні, міські конкурси,
олімпіади, змагання, акції, інші заходи:
-ІІ Обласний історичний конкурс «Ми діти твої – Полтавщина, вивчаємо віхи
твої», який відбувся у м. Полтава 28.11.2019 року. НМЦ ПТО у Полтавській області, на
базі Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Наукова
стаття «Кременчуцьке підпілля в період нацистської окупації України» ІІІ місце
посів Сукачов Роман Олександрович, учень професійно-технічного училища № 26 м.
Кременчука. Диплом ІІІ ступеня за участь у
обласному конкурсі для учнів 9-11
класів «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої»; номінація «наукова
стаття» Сукачов Роман Олександрович ІІІ місце.
Наказ
Департаменту освіти і науки № 446 від 18.12.2019 р. Грамота Павлушенко К.В. за
наукове керівництво роботою переможця обласного конкурсу для учнів 9-11 класів
«Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи
твої», номінація «Наукова стаття». Наказ Департаменту освіти і науки № 446 від
18.12.2019 р.

Обласні, міські конкурси,
олімпіади, змагання, акції, інші заходи:
-І
регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills
Ukraine 2019» за
компетенцією «Слюсарні
роботи», який відбувся
26.11.2019
року на базі ПТУ №
26 м. Кременчука.1 місце посів Литовка Віталій Олександрович, учень професійно технічного училища
№26 м. Кременчука.
-І
регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills
Ukraine 2019» за
компетенцією «Кулінарне
мистецтво», який відбувся 27.11.2019 року на базі Регіонального центру
професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука. 1 місце
посів Василенко Данило Євгенійович, учень професійно-технічного училища № 26 м.
Кременчука.

Обласні, міські конкурси,
олімпіади, змагання, акції, інші заходи:
-І
регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine 2019» за
компетенцією «Зварювальні роботи», який відбувся 26.11.2019 року на базі ВПУ
№ 7 м.
Кременчука. 4 місце посів Мазур Денис Сергійович,
учень професійно-технічного
училища № 26 м. Кременчука.
-І
регіональний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine 2019» за
компетенцією «Кондитерське
мистецтво», який відбувся 27.11.2019 року на базі Регіонального центру
професійно-технічної освіти № 1
м. Кременчука. 4 місце посіла Пилипенко Вікторія Анатоліївна, учениця
професійно-технічного училища № 26 м.
Кременчука.

Обласні, міські конкурси,
олімпіади, змагання, акції, інші заходи:
- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед здобувачів професійної
освіти з професії «Електрогазозварник», який відбувся 10-11.03.2020 року
на базі ПТУ № 26. І місце посів Осадчий Геннадій Володимирович, учень
професійно-технічного училища № 26 м. Кременчука. Грамота
Департаменту освіти і
науки ПОДА, наказ № 110 від 18.03.2020 р.
- ІІ етап обласного огляду-конкурсу на кращу
організацію право освітньої та право виховної роботи. Заклад отримав ІІІ
місце за кращу організацію право
освітньої та право виховної роботи.
ü Обласний конкурс з астрономії «Перлини зоряного
неба», який відбувся 28.05.2020 року у форматі
он-лайн. У обласному конкурсі взяв участь учень групи № 2 Андрєєв
Олексій.

Викладачі предметів
загальноосвітнього циклу працюють з обдарованими учнями, заохочуючи їх до
творчої діяльності
Цього року учні та викладачі ПТУ № 26 приймали участь у :
Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру», який відбувся
22-24.05.20р. в режимі он-лайн. У конкурсі брали
участь 25 учнів. Викладач-координатор Москаленко О.В. ;
Міжнародному конкурсі з англійської мови «Гринвіч», який
відбувся 11.12.19р. У конкурсі прийняли участь 15 учнів, 13
учнів отримали сертифікати учасників, 2 учня отримали призи.
Викладач-координатор Шиш О.С.
Міжнародному конкурсі з інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер», який відбувся 11.11.19р. У
конкурсі брали участь
18 учнів. 14 учнів «відмінно», 3 - «добрий результат», 1 учасник.
Викладач-координатор Гаман Л.В.

Викладачі предметів загальноосвітнього циклу працюють з обдарованими
учнями, заохочуючи їх до творчої діяльності

Всеукраїнському конкурсі природничих наук
«Геліантус», який відбувся 19.11.19року. У конкурсі брали участь 13 учнів.
Дипломи І, ІІ ступеня – 3, грамоти з біології – 2, грамоти з географії – 3,
дипломи переможців на шкільному рівні – 2, сертифікат учасника – 3. Викладачкоординатор:
Козачук І.Б.
Обласному конкурсі виконавців естрадної
пісні «Срібна підкова» серед учнів ПТНЗ. Полтавський обласний центр
естетичного
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, який відбувся у м.
Полтава 14.11.19р. У конкурсі брав участь – 1 учень. Місць немає. Музичний
керівник Д’яченко Ю.О.
Всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі
«МАН – Юніор Ерудит» на засадах STEM - освіти, який відбувся 20.12.19. У
конкурсі брали участь 44 учні. Дипломи І
ступеня – 9 учнів; Дипломи ІІ ступені –
21 учень; дипломи учасника – 14 учнів. Викладач-координатор Павлушенко К.В.

Викладачі предметів загальноосвітнього циклу працюють з обдарованими
учнями, заохочуючи їх до творчої діяльності
Всеукраїнському конкурсі знавців
української мови ім. П. Яцика, який відбувся 07.12.19 р. у м. Полтава. У
конкурсі брали участь 38 учнів (училищний
рівень). Учень групи № 1 твв Михайлов Владислав Олегович посів І
місце на рівні
училища. 5 місце на обласному рівні. Викладач-координатор Фісенко
Т.М.
Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім. Т. Г. Шевченко, який відбувся 14.12.19 р. Учасники: 14 учнів
(училищний
рівень). Учениця групи № 2 Дворник
Тетяна Володимирівна посіла І місце на
рівні училища. 8 місце на обласному рівні. Викладач-координатор
Терновська Л.І.
Міжнародному конкурсі з зарубіжної
літератури «SUNFLOWER” – 2019, який відбувся 28.11.19 р.
Учасники: 13 учнів. Дипломи переможця на шкільному рівні - 7 учнів;
сертифікати
учасників – 6 учнів. Викладач-координатор Козачук І.Б.

Викладачі предметів загальноосвітнього циклу працюють з
обдарованими
учнями, заохочуючи їх до творчої діяльності

Міжнародному конкурсі з фізики «Левеня»,
який від терміновано (серпень-вересень). Викладач-координатор Даньшин О.Л.
Всеукраїнській українознавчої грі «Соняшник»,
яка відбулася 03.03.2019 р. учасників - 25. Результат: диплом ІІІ ст.
Всеукраїнського рівня – 3; диплом ІІ ступеня регіонального рівня – 2; диплом
ІІІ ступеня регіонального рівня – 5; диплом переможця на рівні училища – 8;
сертифікат – 7. Викладач-координатор
Терновська Л.І.
ü ІІ етапі обласного огляду-конкурсу
художньої самодіяльності «Нове покоління» серед учнів закладів ПТНЗ, який від
терміновано. Музичний керівник Д’яченко Ю.О.

Конкурси, проекти педагогів:
Грамота Павлушенко К.В. за наукове
керівництво роботою переможця обласного конкурсу для учнів
9-11 класів «Ми діти твої, Полтавщино, вивчаємо віхи твої»,
номінація «Наукова стаття». Наказ Департаменту освіти і науки
№ 446 від
18.12.2019 р.
Павлушенко К.В. викладач історії та
суспільних дисциплін нагороджено подякою
за високу результативну роботу з учнівською молоддю та
стимулювання її до
дослідницької діяльності. Наказ НЦ «МАНУ» від 10.02.2020 № 31.
-Національна
премія GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE 2019.Учасниця:
Павлушенко К.В.

Щодо організації
спортивно-масової роботи проведено спартакіаду видів спорту серед учнів
професійно-технічних навчальних закладів:

внутрішньоучилищний турнір по футболу; (вересень, 2019);
тиждень
спорту, присвячений святкуванню Дня фізичної культури та спорту; (вересень,
2019);
спартакіада міста з легкоатлетичного кросу серед юнаків та дівчат: юнаки ІІІ місце; дівчата – ІV місце (жовтень, 2019);

Щодо організації спортивно-масової роботи
- спартакіада
міста по міні-футболу; юнаки – ІІ місце
(жовтень, 2019);
- спортивно-військовий
захід «Козацький гарт» для всіх учнів;
- спартакіада міста по Фут-залу; юнаки – ІІ місце;
(листопад, 2019);
- спартакіада міста з баскетболу серед юнаків; юнаки – ІІ
місце (грудень, 2019);
- першість міста по волейболу серед юнаків та
дівчат; юнаки – ІІІ місце; дівчата – ІV (лютий, 2020).

Курси підвищення кваліфікації – 2019 року
БІНПО – 1, старші майстри - Перепелиця І.І.;
ЦІПО НАПНУ ДЗВО «Університет менеджменту освіти» - 1, заступник
директора з
навчально-виробничої роботи – Скірська О.В.

Стажування

майстри в/н при ПрАТ «Кредмаш» - 4 (Ларіонова А.І.,
Кірнос Р.Л., Шишко
С.І., Козловський М.Ю.)

Курси підвищення кваліфікації – 2020

ПОІППО – 1 Гаман Л.В. викладач
інформатики (квітень, 2020)
При БІНПО пройшли: 6 викладачів
спеціальних дисциплін (Павлушенко
К.В.,
Карпенко Л.А., Донець Є.В., Козловський
М.Ю., Ємельянов І.Г., Бейгул О.С.); 4
майстра в/н (Буренкова Т.М., Ніколайчук
Т.М., Грицак Л.І., Саїтова Н.М.)

Однак у роботі все ж таки є
певні недоліки:

- робота щодо збереження контингенту учнів;
- недостатня профорієнтаційна робота окремих
педагогів;
- результативність участі у Всеукраїнських та
обласних конкурсах предметів і професій;
- досягнення ліміту ліцензування з окремих
предметів тощо.

Мета та завдання на 2020-2021
навчальний рік, основні напрями роботи
Головними напрямками діяльності мають бути:
- медіа грамотність, опанування цифрових технологій та ресурсів,
сервісів, платформ для здійснення дистанційного
навчання;
- проведення профорієнтаційної роботи серед
учнів шкіл регіону;
- підготовка згідно з державним та регіональним замовленням і
договірними зобов’язаннями кваліфікованих
робітників;
- оновлення змісту освіти;
- впровадження нових стандартів професійної (професійно-технічної)
освіти;- робота щодо розроблення нових стандартів з
професій;
- робота над новими навчальними планами, освітніми програмами
(також за дуальною формою навчання).

Головні
напрями діяльності
- введення типової освітньої програми
закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (поступово, спочатку 10, далі 11 клас);
- формування ключових компетентностей, творчої
активності учнів;
- підвищення професійних та
загальнокультурних компетентностей педагогів шляхом застосування
інформаційно-комунікаційних технологій у методичній роботі, часткове
впровадження технологій та інструментів дистанційного навчання, хмарних сервісів
тощо;
- сприяння вияву творчої активності педагогів шляхом залучення до проведення професійних конкурсів,
співпраці з друкованими й Інтернет – виданнями;
- створення умов для розвитку педагогічної
майстерності, вияву творчості педагогів, формування науково-методичного
середовища;
- підвищення кваліфікації та перепідготовка
працюючого і незайнятого населення.

