
 

Робота над єдиною методичною темою 
 

Педагог – ключова постать у сучасному освітньому процесі, духовний 

наставник здобувачів освіти. Від його підготовки залежить якість професійної 

освіти, рівень духовної культури робітничої молоді. 

Основний шлях істотного поліпшення рівня професійної майстерності 

педагога, його компетентності та ерудиції – побудована на науковій основі система 

особистісно-зорієнтованої методичної роботи в ліцеї, яка спрямована на розвиток 

творчого потенціалу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки 

педагога до роботи в нових умовах, залучення до пошуково-дослідницької роботи з 

метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

Методична робота має бути життєвою потребою кожного окремого педагога й, 

водночас, обов’язковою вимогою, найважливішою умовою забезпечення 

ефективного функціонування й розвитку освітнього закладу. 

Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги майстрам 

виробничого навчання, викладачам у процесі розвитку їхньої майстерності як 

сплаву професійних знань, навичок і вмінь. 

Методична робота визначається декількома основними принципами: 

науковість, мобільність, прогностичність. Одним із найважливіших є принцип 

системності. Всі ланки методичної роботи, всі заходи з’єднані в цілісну систему 

діяльності ліцейного колективу. 

Діяльність КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» як складної 

динамічної системи потребує ретельного планування. Глибоко продуманий, 

змістовний, чіткий, конкретний, з близькою, середньою та віддаленою 

перспективою розвитку план, як маршрутна карта, відображає систему діяльності 

колективу закладу освіти. У центрі цієї системи є єдина методична тема, згідно з 

якою ліцей планує всі свої завдання. 

Досвід підтверджує, що лише за координації зусиль усього педагогічного 

колективу, зосередженні його уваги на розв’язанні конкретної педагогічної 

проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-

виховного процесу. 

Щоб домогтися істотних результатів під час роботи над обраною темою, 

було забезпечено виконання низки умов: 

- обрана тема має бути визначена актуальною саме в даний момент для 

всього колективу;  

- тема співзвучна сучасним педагогічним ідеям;  

-в ліцеї вироблено систему технологій, традицій, спрямованих на розв’язання 

проблеми; 

- під час роботи за темою має постійно здійснюватися аналіз проміжних 

результатів (педагогічна рада, навчально-методична рада, наказ, презентація тощо). 

Єдину методичну тему ліцей обирає не довільно. Аналізується стан справ в 

освітньому закладі, робота, що була виконана під час реалізації попередньої теми, 



враховуються потреби часу, розвиток психолого-педагогічної науки, проблеми 

освітнього процесу. Все це дає змогу сформулювати тему і наповнити програму 

щодо її реалізації практичним змістом. 

Назва теми «Побудова успішної професійної кар’єри майбутнього 

випускника» чітко визначає головні напрямки роботи: 

- мотивація здобувачів освіти на навчання; 

- формування громадянської позиції, загальних та професійних 

компетенцій; 

- впровадження в досвід роботи інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Робота за єдиною методичною темою спланована в 5 етапів. 

Кожен етап - це сходинка до поліпшення змісту методичної роботи КНЗ КОР 

«Васильківський професійний ліцей», запровадження інноваційних технологій, 

пошук оригінальних методів викладання, конструювання педагогічного досвіду, 

перевірка його ефективності. Кожне завдання етапу - це виважена позиція на 

шляху вдосконалення. 

2020/2021 навчальний рік є І (організаційним) етапом роботи за єдиною 

методичною темою – етапом забезпечення теоретичної і педагогічної готовності 

педагогічного колективу щодо роботи над єдиною педагогічною темою.  

Згідно з основною метою  визначені напрямки роботи: 

- вивчення теоретичних положень загальної дидактики, а також питань 

теорії і досягнень науки в галузі викладання предметів та навчання професії; 

- освоєння та практичне застосування методів і прийомів активізації 

навчальної діяльності здобувачів освіти, що сприяють формуванню потреби у 

самонавчанні; 

- випереджальний розгляд питань методики вивчення складних розділів 

навчальних програм з демонструванням відкритих бінарних уроків; 

- удосконалення методики застосування наочних посібників, дидактичних 

матеріалів, сучасних технічних засобів навчання; 

- систематичне оволодіння інформацією про нові методичні рекомендації, 

глибоке вивчення публікацій щодо впровадження новітніх освітніх технологій; 

- розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм організації 

навчально-виховного процесу. 

Досвід свідчить, що вдосконалення системи методичної роботи, 

впровадження нових і використання нетрадиційних її форм, надання методичній 

роботі системного характеру, оцінювання ефективності методичної роботи за 

критеріями кінцевого результату, оптимальності (рівень освіченості, вихованості, 

розвиненості здобувачів освіти), спрямовування методичної діяльності на розвиток 

інтелекту і розширення кругозору педагогів є запорукою ефективності навчального 

процесу. 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

за єдиною методичною темою КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 
 

«Побудова успішної професійної кар’єри майбутнього випускника» 

 

 Назва заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

І етап Організаційна робота.  

Забезпечення теоретичної і практичної 

готовності педагогів до роботи за 

єдиною методичною темою 

 

2020/2021 н.р. 

 

 

1. Створення творчої групи для координації 

роботи за єдиною методичною темою 

 

Жовтень 

 2020 р. 

 

Методист 

2. Засідання творчої групи. Розробка заходів 

щодо  апробації елементів перспективного 

педагогічного досвіду 

 

Жовтень 

2020 р. 

Голова 

творчої групи 

3. Педагогічна рада «Методологічна 

переорієнтація навчально-виховного 

процесу щодо формування успішної 

професійної кар’єри майбутнього 

випускника» 

 

Листопад 

2020 р. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

4. Вивчення теоретичних засад і наявного 

практичного досвіду  з визначеної теми 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій, 

бібліотекар 

5. Консультації щодо опанування змісту 

єдиної методичної теми 

Протягом 

навчального 

року 

 

Методист 

6. Педагогічні читання «Креативна освіта в 

сучасних умовах. Підготовка 

конкурентоспроможного фахівця 

відповідно до параметрів освітньої 

діяльності» 

 

Січень 

2021 р. 

Методист, 

бібліотекар 

7. Заняття з елементами тренінгу: 

«Формування усвідомленого вибору 

професії у відповідності зі своїми 

здібностями психофізіологічними даними і 

потребами суспільства» 

 

Квітень 

2021 р. 

Методист, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

8. Анкетування педагогів Протягом 

навчального 

року 

Методист 

9. Оформлення інформаційно-методичних 

бюлетенів «Навчання сьогодні - успішна 

кар’єра - завтра» 

Постійно Методист 



10. Підготовка і постійне оновлення списку 

літератури з теми «На шляху до успішної 

професійної кар’єри» 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

бібліотекар 

ІІ 

етап 

Опанування змісту єдиної методичної 

теми. Удосконалення методики щодо 

активізації навчальної діяльності 

здобувачів освіти 

 

2021/2022 н.р. 

 

1. Педагогічна рада «Формування 

компетентного здобувача освіти через 

підвищення професійної майстерності 

педагогів у контексті сучасних освітніх 

технологій» 

 

Листопад 

2021 р. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

2. Психолого-педагогічний семінар для 

членів МК ПТЦ «Від творчого педагога до 

компетентного здобувача освіти» 

Грудень 

2021 р. 

Методист, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

3. Семінар «До професійної компетентності – 

через метод проєктів» 

 

Січень 

2022 р. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

4. Засідання творчої групи. Розробка 

тематики індивідуальних завдань для 

педагогів відповідно до єдиної методичної 

теми 

 

Травень 

2022 р. 

 

Голова 

творчої групи 

5. Засідання творчої групи. Обговорення 

результатів діяльності педагогів за 

індивідуальними завданнями (реферати, 

методичні розробки, наочні посібники 

тощо) 

 

Червень 

2022 р. 

 

Голова 

творчої групи 

6. Організація дослідницької діяльності 

педагогів щодо змісту єдиної методичної 

теми 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

голови 

методичних  

комісій, 

голова творчої 

групи 

7. Консультації щодо опанування змісту 

єдиної методичної теми 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

8. Вивчення, узагальнення, педагогічного 

досвіду викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

9. Робота Школи молодого педагога «Шлях 

до майстерності» 

За графіком Методист, 

керівник 

ШМП, 

бібліотекар 

10. Створити базу методичних рекомендацій, 

матеріалів, конспектів занять (уроків, 

курсів за вибором, факультативів, класних 

Постійно Методист 



годин), спрямованих на формування та 

розвиток успішної конкурентоспроможної 

особистості 

11. Підготовка і постійне оновлення списку 

літератури з теми «Побудова успішної 

професійної кар’єри» 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

бібліотекар 

ІІІ 

етап 

Реалізація змісту єдиної методичної 

теми, виконання рекомендацій творчої 

групи 

 

2022/2023 н.р. 

 

1. Засідання творчої групи. Розробка заходів 

щодо  апробації елементів перспективного 

педагогічного досвіду 

 

Жовтень 

2022 р. 

Голова 

творчої групи 

2. Педагогічна рада «Упровадження 

принципів маркетингового навчання як 

форми підготовки молоді до сучасного 

життя» 

 

Листопад 

2022 р. 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

3. Засідання творчої групи. Визначення 

перспективного педагогічного досвіду 

щодо реалізації єдиної методичної теми 

 

Грудень 

2022 р. 

Голова 

творчої групи, 

бібліотекар 

4. Спільне засідання методичних комісій. 

Обмін досвідом роботи за індивідуальними 

планами щодо реалізації єдиної методичної 

теми 

За графіком Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

5. Робота школи молодого педагога «Шлях 

до майстерності» 

За графіком Методист, 

керівник 

ШМП, 

бібліотекар 

6. Панорама методичних ідей та знахідок 

«Застосування інноваційних технологій з 

метою формування конкурентоспроможної 

особистості» 

 

Травень 

2023 р. 

 

Методист 

7. Створення портфоліо щодо реалізації 

єдиної методичної теми 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

голови 

методичних 

комісій 

8. Підготовка і постійне оновлення списку 

літератури з теми «Побудова успішної 

професійної кар’єри» 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

бібліотекар 

9. Оформлення інформаційно-методичних 

бюлетенів «Навчання сьогодні - успішна 

кар’єра - завтра»  

(досягнення наших випускників) 

Постійно Методист 

ІV 

етап 

Практична діяльність педагогів щодо 

реалізації єдиної методичної теми 

2023/2024 н.р.  

1. Засідання творчої групи. Розробка заходів 

щодо  апробації елементів перспективного 

педагогічного досвіду. 

Жовтень 

2023 р. 

Голова 

творчої групи 

2. Педагогічна рада.  Листопад Методист,  



«Аналітико-корекційна діяльність 

педагога» 

2023 р. голови 

методичних 

комісій 

3. Педагогічні читання «Формування 

конкурентоспроможної особистості 

засобами інноваційних технологій у 

методиці викладання» 

 

Січень 

2024 р. 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

4. Презентація роботи методичних комісій 

щодо реалізації єдиної методичної теми 

 

Січень 

2024 р. 

Голови 

методичних 

комісій 

5. Аналіз моніторингу рівня навчальних 

досягнень здобувачів освіти 

       Січень 

       2024 р. 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

6. Панорама методичних ідей та знахідок (в 

рамках огляду-конкурсу «Кращий 

інноваційний урок професійно-теоретичної 

та загальноосвітньої підготовки») 

      Лютий 

       2024 р. 

Методист 

7. Підготовка і постійне оновлення списку 

літератури з теми «Побудова успішної 

професійної кар’єри» 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

бібліотекар 

8. Оформлення інформаційно-методичних 

бюлетенів «Навчання сьогодні - успішна 

кар’єра - завтра» 

Постійно Методист 

9. Аналіз моніторингу ефективності 

методичної діяльності та активності 

педагогів 

Травень 

2024 р. 

Методист,  

керівники 

методичних 

комісій 

V 

етап 

Аналіз результатів роботи педагогічного 

колективу за єдиною методичною 

темою 

2024/2025 н.р.  

1. Засідання творчої групи. Розробка заходів 

щодо  апробації елементів перспективного 

педагогічного досвіду 

Жовтень 

2024 р. 

Голова 

творчої групи 

2. Педагогічна рада. «Компетентний педагог 

– успішний здобувач освіти» 

Листопад 

2024 р. 

Методист 

3. Засідання творчої групи. Аналіз 

результативності роботи за єдиною 

методичною темою (в рамках підготовки 

до науково-практичної конференції) 

 

Березень 

2025 р. 

Голова 

творчої групи 

4. Науково-практична конференція 

«Підсумки роботи щодо реалізації єдиної 

методичної теми та визначення перспектив 

подальшого вдосконалення діяльності 

педагогічного колективу» 

Квітень 

2025 р. 

Методист,  

голови 

методичних 

комісій 

5. Презентація досвіду роботи викладачів та 

майстрів виробничого навчання щодо 

Травень 

2025 р. 

Методист,  

голови 



реалізації єдиної методичної теми (в 

рамках конкурсу «Кращий інноваційний 

урок професійно-теоретичної та 

загальноосвітньої підготовки») 

методичних 

комісій 

6. Анкетування педагогів Протягом 

навчального 

року 

Методист 

7. Засідання творчої групи. Обговорення 

змісту методичних матеріалів щодо 

реалізації єдиної методичної теми 

Травень 

2025 р. 

Голова 

творчої групи 

8. Підготовка і постійне оновлення списку 

літератури з теми «Навчання сьогодні - 

успішна кар’єра - завтра» 

Протягом 

навчального 

року 

Методист, 

бібліотекар 

9. Оформлення інформаційно-методичних 

бюлетенів «Навчання сьогодні - успішна 

кар’єра - завтра» 

Постійно Методист 

 

 

 


