
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація 

Головне управління освіти і науки 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФТЕХОСВІТИ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

 «Томаківський професійний аграрний ліцей» 

номінація «Методичний кабінет – центр 
методичної роботи професійно-технічного 

навчального закладу» 

Автор:     Русанова Світлана Григорівна 
Посада –  заступник директора з навчальної частини 
Кваліфікаційні дані – спеціаліст вищої категорії,  
    викладач-методист 

обласний огляд-конкурс методичних кабінетів ПТНЗ 



Методичний кабінет – центр навчальної, 

науково-методичної роботи з викладачами  

Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню 
науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі 

навчання та виховання учнівської молоді. 



 

У методичному кабінеті створені необхідні умови для підготовки 
викладачів до уроків, позаурочних заходів, є необхідна методична 
література,  комп’ютер з підключенням до центрального серверу 

навчального закладу, що дає можливість педагогічним працівникам 
користуватися необхідними матеріалами, розміщеними в мережах 

Internet.  

 

Багаторічна робота, напрацьований матеріал 
 систематизовано і в методичному кабінеті є  

каталог матеріалів викладачів, що дає 
можливість прослідковувати систему роботи, 
 спрямовувати діяльність педагогічного  

колективу за єдиною методичною проблемою 



Інформаційно-освітній простір 

В ліцеї функціонує сайт, де є можливість прямого доступу 
на сайти МОН України, Головного управління освіти і 
науки України, НМЦ ПТО в Дніпропетровській області, 

Відділу освіти Томаківської РДА, Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти МОН України, Департаменту 

ПТО 



Робота методичного кабінету 

На базі методичного кабінету ведеться 
індивідуальна і колективна методична робота, 

надається консультативна допомога 
педагогічним працівникам, здійснюється 

обговорення експериментальної дослідницької 

роботи.  

 Багаторічна робота, напрацьований матеріал 
викладачів та майстрів виробничого навчання 

зберігається на електронних носіях та в  
друкованому вигляді в методичному кабінеті 

навчального закладу.  
Також у методичному кабінеті зібрані інформаційні 

навчально-методичні, нормативні матеріали, 
зразки педагогічного досвіду 

 працівників, плануючої та звітної документації,  
навчальні та методичні посібники, дидактичні та 

наочні матеріали. 



РОБОТА МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ 

Методичні об’єднання планують свою роботу відповідно до науково-
методичної проблеми. Робота над певною темою починається з 

опрацювання її теоретичних засад, після чого проводяться практичні 
заняття, обговорення новинок методичної літератури, творчі дискусії, 
засідання «круглого столу», презентації досвіду, прес-конференції, 

моделювання уроків і позакласних заходів. 

Результатом такої діяльності є позитивні зміни у професійній підготовці 
викладача, видання методичних посібників, авторських програм, 

розробка методик вивчення окремих предметів тощо.  

В  роботі  методичних  комісій можуть застосовуватись різні нетрадиційні 
форми:  круглі столи,  діалоги, методичні консиліуми, тренінги тощо. 



 - за професією «Тракторист – машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорії “А,В,С”), слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин і устаткування, водій 
автотранспортних засобів категорії “С”»  

  

Голова комісії Онопрієнко В.В. - викладач спецдисциплін. 

Методична комісія педагогічних працівників із спеціальних 

дисциплін: 

 

Методична проблема:  

“Комплексне методичне забезпечення уроку теоретичного та 
виробничого навчання та його ефективне використання на 

різних  етапах уроку” 



- за професією «Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, секретар керівника (підприємства, установи, 
організації)»  

 Голова комісії – Рябоволенко А.М. - викладач спецдисциплін. 

 

Методична комісія педагогічних працівників із спеціальних 

дисциплін: 

 

Методична проблема:  

“Теорія і практика впровадження компетентнісно-
орієнтованого підходу в навчанні і вихованні” 

 



Методична комісія  викладачів загальноосвітньої підготовки 
з природничо-математичних дисциплін. 

 
 

Голова комісії – Федоренко В.П. – викладач математики 

Методична проблема:  

“Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при 
викладанні предметів природничо-математичного циклу”  



Методична комісія фізичного 
виховання та Захисту Вітчизни” 

 
Голова комісії Криволапов О.В. – 

викладач математики та Захисту 
Вітчизни 

Методична проблема: “Індивідуалізація 
та диференціація навчання, як засіб 

реалізації потенціальних 
можливостей учнів” 

Методична комісія класних керівників. 
 

Голова комісії Мартен В.П. – викладач 
іноземної мови та світової 

літератури. 
 

Методична проблема: “Інноваційний 
підхід у професійному спрямуванні 

виховного процесу”. 



Методична комісія  викладачів гуманітарних та 
суспільних дисциплін 

 
Голова комісії – Щербакова Л.П. – викладач української мови та 

літератури. 
 
 

Методична проблема: “Розвиток творчого потенціалу учнів 
шляхом впровадження традиційних та інноваційних технологій 

у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін” 



 Керівництво й педагогічний колектив ліцею перебувають 
у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів 
розв’язання різноманітних педагогічних проблем, 
нестандартних підходів до організації науково-
методичної роботи.  

  
  Структура методичної роботи ліцею забезпечує 

функціонування, удосконалення та розвиток з метою 
підготовки висококваліфікованих фахівців, надає 
можливість здійснювати неперервну освіту, готувати 
фахівців, адаптованих до життя в нових умовах 
ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися 
до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати 
перенавчання незайнятого населення, можливість 
отримати додаткову професію, підвищувати свій 
професійний рівень. 




