
 

 

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ  ЛІЦЕЙ 

Н  А  К  А  З 

Від     24.06.2020 року                                 № 67 

Про підсумки методичної 

роботи у 2019-2020 навчальному році 

 

 Методична робота в ліцеї у 2019-2020  навчальному році проводилась 

згідно вимог, викладених у Положенні про методичну роботу в ПТНЗ, 

затвердженому наказом  Міністерства освіти і науки України  № 582 від 

12.12.2000, та плану роботи ліцею на  2019-2020  навчальний рік, розділи VII 

і  VIII. 

 За навчальний рік  проведено 9 засідань педагогічної ради і 10 засідань 

методичних комісій, на яких розглядались питання оновлення освітнього 

процесу, впровадження на уроках виробничого і теоретичного навчання 

нових освітніх та виробничих технологій, впровадження елементів дуальної 

форми навчання з професії «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів», 

виконання робочих планів  і програм за новими СП(ПТ)О, моніторинг 

працевлаштування випускників 2019 року та закріплення їх на робочих 

місцях, звіти про проходження виробничого навчання та виробничої 

практики в майстернях і на підприємствах, підготовка та проведення 

контрольних робіт  з загальноосвітньої та професійно-теоретичної 

підготовки, олімпіад із загальноосвітніх предметів, конкурсів професійної 

майстерності, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та 

стажування на підприємствах, проведення  атестації педагогічних 

працівників у 2020 році, взаємовідвідування уроків теоретичного і 

виробничого навчання, організація дистанційного навчання,  проведення 

Декади молодого педагога, предметних і професійних тижнів.  

Плануюча і звітна  документація у педагогічних працівників та голів  

методичних комісій була перевірена заступниками директора з навчально-

виробничої, навчальної та навчально-виховної роботи, старшим майстром 

виробничого навчання   та методистом  ліцею. На належному рівні плануюча 

документація і КМЗ предметів і професій. 

 Згідно плану управління професійної освіти на рік викладачі і майстри 

відвідували міські методичні секції та засідання Школи молодого фахівця 

при Навчально-методичному кабінеті професійно-технічної освіти у м. Києві, 

готували доповіді на міські методичні секції. 

 У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив прийняв активну 

участь в усіх заходах, запланованих управлінням закладів вищої освіти, 

професійної освіти та прогнозування цільових програм Департаменту освіти і 

науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). На базі ліцею проведено міську методичну секцію 

заступників директорів з навчальної роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва (вересень), нараду-практикум  для 

заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти 

Дарницького району м. Києва (березень).  

 

 



 

 

 

Педагогічні працівники методичних комісій автослюсарних та зварювальних 

професій брали активну участь у розробці тестів для проведення державної 

кваліфікаційної атестації у 2020 році з професії «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання». Педагогічний 

колектив працює над впровадженням освітніх програм  згідно стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти   на компетентнісній  основі. У 

зв’язку з призупиненням освітнього процесу в закладах освіти з 12.03.2020, 

викладачі та майстри виробничого навчання проводили дистанційне 

навчання на платформі Moodle. 

У міському конкурсі професійної майстерності (професія 

«Електрозварник ручного зварювання») майстер виробничого навчання 

Приходько Д.Ю. посів 4 місце. У Всеукраїнському конкурсі професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» (професія «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів») майстер виробничого навчання Подоляк 

А.В. посів 6 місце. Викладач електротехніки Зінченко П.А. та викладач 

історії Корольов А.О. брали участь у міському конкурсі «Учитель року 

2020».  

Викладачі загальноосвітньої підготовки  підготували здобувачів освіти 

до участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад (фізика – 6 місце, 

історія – 6, географія – 6 місце, математика – 5 і 6 місце).  

У  2019-2020 навчальному році підвищили кваліфікацію 13  

педагогічних працівників, пройшли стажування на підприємствах 11 

педагогічних працівників; 1 педагогічному працівнику підтверджено  

педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», 1 

педагогічному працівнику підтверджено  педагогічне звання «викладач-

методист»,  1 педагогічному працівнику підтверджено  педагогічне звання 

«старший викладач», 3 викладачам і методисту підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладачу присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», старший майстер 

виробничого навчання атестований на відповідність займаній посаді. 

 

Враховуючи вищенаведене та з метою поліпшення навчально-

методичної роботи в ліцеї 

 Н А К А З У Ю : 

1. Відмітити позитивні риси в  навчально-методичній роботі таких  

педагогічних працівників : Манакової Л.В., Єлічевої І.В., Коваль 

С.Ю., Кочубея В.М., Зінченка П.А., Бойко Я.А.,  Марченко Ж.В., 

Лагоди А.М., Вознюк Н.М., Білошапки А.І., Церковної В.О., Степюк 

Н.А., Решетила А.Є. 

2. Спланувати роботу педагогічного колективу у наступному 

навчальному році над освітніми проектами. 

3. Продовжити роботу по впровадженню нових освітніх і виробничих  

технологій на уроках виробничого і теоретичного навчання. 

 

 

 



 

 

 4. Заступникам директора з навчально-виробничої, навчальної та 

навчально-виховної роботи, старшому майстрові виробничого навчання та 

методисту ліцею продовжувати надавати методичну допомогу в  роботі всім 

педагогічним працівникам ліцею. 

 

Наказ довести до відома педагогічних працівників на інструктивно-

методичній нараді. 

 

 


