
Впровадження перспективного педагогічного досвіду в професійно-

технічних навчальних закладах: результати моніторингу 

2016/2017 навчального року 

 

Відповідно до плану роботи Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у Київській області (далі – НМК ПТО у 

Київській області) на 2016/2017 навчальний рік у період з жовтня 2016 року 

по травень 2017 року проведено моніторинг організації роботи з 

впровадження перспективного педагогічного досвіду (ППД) у професійно-

технічних навчальних закладах Київської області. 

На першому етапі моніторингу, який тривав з 01 жовтня 2016 року до         

15 січня 2017 року, у професійно-технічних навчальних закладах було 

здійснено підготовку матеріалів для вивчення стану методичної роботи з 

впровадження ППД, які  відображали основні форми роботи: 

– планування методичної роботи на рік з впровадження ППД; 

– організацію роботи методистів та методичних комісій з вивчення, 

узагальнення та впровадження ППД; 

– практичну роботу педагогічних працівників з впровадження ППД. 

Підготовлені матеріали були подані до Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у Київській області у січні 2017 року 

для розгляду комісією з вивчення документації та оцінювання практичної 

роботи з впровадження ППД в професійно-технічних навчальних закладах.  

Одночасно методисти навчальних закладів надіслали кращі методичні 

напрацювання педагогічних працівників, які активно використовують у 

роботі ППД. Значна кількість зазначених творчих доробків була 

рекомендована для участі в обласній виставці методичних розробок та 

електронних посібників педагогічних працівників ПТНЗ «Калейдоскоп 

педагогічних ідей», а також у Восьмій міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2017». 

Оцінювання методичної роботи з впровадження ППД в професійно-

технічних навчальних закладах здійснювалося за наступними критеріями: 

• план роботи з вивчення, узагальнення, впровадження ППД (1 бал); 

• картки обліку об’єктів ППД (1 бал);  

• методика виявлення, вивчення, узагальнення ППД (програма) (1 бал); 

• витяг з протоколу методичної (педагогічної) ради (1 бал); 

• опис досвіду (2 бали); 

• анотація досвіду (1 бал); 

• робота школи педагогічної майстерності (1 бал); 

• висновок (результати впровадження) (2 бали); 

• додатки (2 бали). 

Максимальна кількість балів – 12. 

Завершився другий заочний етап моніторингу, який тривав з 15 січня 

по 01 березня 2017 року, підведенням підсумків і прийняттям рішення 

комісією з вивчення матеріалів та оцінювання практичної роботи методичних 

служб професійно-технічних навчальних закладів. Найбільшу кількість балів 



(від 6 до 12) набрали шість професійно-технічних навчальних закладів, які 

взяли участь у наступному етапі моніторингу:  

 ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»; 

 ДПТНЗ «Богуславське вище професійне училище сфери послуг»; 

 ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. 

Поповича»; 

 ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та 

сервісу»; 

 ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»; 

 ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей». 

Від 3 до 6 балів на заочному етапі моніторингу набрали 7 навчальних 

закладів: 

 ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»; 

 ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 

освіти»; 

 ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»; 

 КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»; 

 ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»; 

 ДНЗ «Київське обласне вище професійне училище харчових 

технологій та ресторанного сервісу»; 

 ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей». 

Решта професійно-технічних навчальних закладів отримали оцінки від 

0 до 3 балів. 

На третьому експертному (очному) етапі моніторингу, що тривав з 

01 березня по 30 квітня 2017 року, членами комісії здійснено оцінку 

відповідності поданих матеріалів реальній організації методичної роботи з 

впровадження прогресивного педагогічного досвіду у зазначених навчальних 

закладах.  

Позитивним результатом проведення очного етапу було ознайомлення 

з діяльністю методистів не лише членів комісії, а й колег з інших навчальних 

закладів. Так, наприклад, ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» 

відвідали методисти з дев’яти навчальних закладів, до професійно-технічних 

навчальних закладів м. Білої Церкви були запрошені методисти з восьми 

ПТНЗ області. Представники навчальних закладів мали можливість 

ознайомитися з роботою методичного кабінету, обмінятися досвідом роботи, 

а члени комісії поінформували присутніх про підсумки вивчення роботи з 

впровадження ППД та надали рекомендації з удосконалення практичної 

діяльності методичних служб ПТНЗ. 

Оцінювання організації роботи з впровадження ППД здійснювалося за 

розширеними критеріями моніторингу, об’єднаними в три блоки: 

1. Планування методичної роботи на рік з впровадження ППД: 

 план роботи з вивчення прогресивного педагогічного досвіду 

(12балів); 

 план роботи методичного кабінету (3 бали); 

 плани роботи методичних комісій (3 бали); 



 план роботи педагогічної ради (3 бали); 

 плани роботи шкіл педагогічної майстерності (3 бали). 

2. Організація роботи методиста ПТНЗ: 

 відвідування уроків, позаурочних заходів; аналіз та рекомендації 

(12 балів); 

 аналіз якісних змін у навчальних досягненнях учнів у процесі 

впровадження ППД(12 балів); 

 проведення інформаційних заходів для педагогів щодо 

впровадження ППД(інструктажі, наради, виставки тощо) (12 

балів); 

 проведення практичних заходів для педагогів щодо 

впровадження ППД (майстер-класи, семінари, засідання за 

круглим столом тощо) (12 балів); 

 ведення документації (12 балів), а саме: 

1) картки прогресивного педагогічного досвіду (2 бали); 

2) опис досвіду (5 балів); 

3) анотація (2 бали); 

4) висновки (3 бали). 

3. Результативність роботи з вивчення, узагальнення та впровадження 

ППД: 

 плани-конспекти відкритих уроків (2 бали); 

 сценарні плани позаурочних заходів (2 бали); 

 дидактичні матеріали (2 бали); 

 перевірні завдання (2 бали); 

 робочі зошити тощо (2 бали). 

Аналіз матеріалів, вивчених комісією під час третього етапу, дає 

підстави зробити певні висновки та надати методичним службам предметні 

рекомендації.  

1 блок: «Планування методичної роботи з впровадження ППД». 

Плани роботи з вивчення прогресивного педагогічного досвіду 

розроблені у переважній більшості навчальних закладів. Змістовні плани 

мають ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. 

Поповича»,     ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» та 

ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей». Навчально-методичний 

кабінет професійно-технічної освіти у Київській області рекомендує скласти 

перспективний план роботи з впровадження прогресивного педагогічного 

досвіду на 5 років. У ньому мають бути вказані прізвища, імена, по батькові 

педагогічних працівників, досвід яких планується вивчати, а також тематика 

прогресивного педагогічного досвіду. Планування має включати вивчення 

досвіду як викладачів загальноосвітніх і спеціальних предметів, так і 

майстрів виробничого навчання. 

Плани роботи методичних комісій, педагогічної (методичної) ради, 

шкіл педагогічної майстерності, методичного кабінету тощо є додатковим 

засобом відображення вивчення прогресивного педагогічного досвіду, але 



обов’язковим, якщо відсутній окремо розроблений перспективний план 

вивчення і впровадження ППД.  

Добре відображено планування вивчення ППД у планах роботи 

методичних комісій ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»,                 

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»,          

ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей», ДПТНЗ «Богуславське вище 

професійне училище сфери послуг».  

Розглядаючи згадані плани роботи, комісія брала до уваги і протоколи, 

де відображено вивчення запланованого питання.  

2 блок: «Організація роботи методиста професійно-технічного 

навчального закладу». 

Моніторинг методичної роботи з впровадження ППД засвідчив досить 

позитивні результати. Ґрунтовний аналіз діяльності методичних служб 

навчальних закладів було оприлюднено під час проведення обласного 

методичного заходу – педагогічного подіуму для методистів професійно-

технічних навчальних закладів «Від джерел педмайстерності – до 

ефективних результатів в освітній практиці», який відбувся08 червня 2017 

року на базі ДПТНЗ «Яготинський центр професійно-технічної освіти». 

У значній більшості навчальних закладів добре налагоджена 

комплексна робота методиста з відвідування уроків, позакласних заходів 

педагогів, чий досвід вивчається, зроблено аналіз уроків і проведених 

заходів. На високому рівні налагоджено цю діяльність методистами ДНЗ 

«Ржищівський професійний ліцей», ДПТНЗ «Бориспільський професійний 

ліцей». Позитивний досвід роботи накопичено у ДПТНЗ «Богуславське вище 

професійне училище сфери послуг». У навчальному закладі розроблено та 

затверджено Положення про виявлення, вивчення, узагальнення та 

поширення ППД, методистом регулярно проводяться змістовні інформаційні 

заходи для педагогічних працівників. Позитивний досвід роботи з організації 

практичних заходів для педагогів накопичено в ДНЗ «Білоцерківське 

професійно-технічне училище імені П.Р. Поповича». Методистом ДПТНЗ 

«Бородянський професійний аграрний ліцей» оформлено папку, де 

систематизовано матеріали методичної роботи з впровадження ППД.  

Заслуговує на увагу практика аналізу якісних змін у навчальних 

досягненнях учнів у процесі впровадження ППД в ДПТНЗ «Богуславське 

вище професійне училище сфери послуг». У навчальному закладі складено 

діаграми за даними статистичних звітів викладача за 2012-2015 роки, які 

свідчать про підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу учнями 

завдяки впровадженню ППД у навчальний процес. 

Особливої уваги заслуговує питання ведення документації з 

оформлення ППД. У відвіданих комісією шести навчальних закладах 

документація оформлена на належному рівні. Проте у двох закладах відсутні 

картки ППД. На сайті Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Київській області у рубриці «Картотека перспективного 

педагогічного досвіду» розміщено зразки карток, розроблених у ДПТНЗ 

«Богуславське вище професійне училище сфери послуг». 



3 блок: «Результативність роботи з вивчення, узагальнення та 

впровадження прогресивного педагогічного досвіду». 

В окремих професійно-технічних навчальних закладах Київщини 

створено цілісну систему роботи методичної служби з вивчення, 

узагальнення та впровадження ППД. У кожному навчальному закладі є 

педагогічні працівники, досвід яких або вивчався, або планується вивчати, а 

також педагоги, які активно застосовують у практичній діяльності елементи 

ППД.  

Методистами навчальних закладів виявлено досвід педагогів, які мають 

авторські напрацювання: плани-конспекти відкритих уроків, позакласних 

заходів, дидактичні і перевірні завдання, робочі зошити, методичні 

рекомендації, програми тощо.  

На особливу увагу заслуговує досвід педагогічних працівників ДПТНЗ 

«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» зі 

створення віртуальних кабінетів. На сайті навчального закладу є рубрика 

«Віртуальні кабінети». Тут можна ознайомитися з уроками, проведеними у 

поточному навчальному році викладачем математики Кузьменко 

Валентиною Петрівною і викладачем української мови та літератури 

Титовою Аллою Володимирівною, яка першою серед педагогів училища 

провела урок української літератури у віртуальному кабінеті на тему: «Іван 

Драч – невтомний шукач нового змісту і нової форми». Сайт Титової А.В. є 

джерелом інформації для учнів: це – електронні підручники, словники, 

відеоуроки, завдання для самостійної роботи, цікаві новини тощо. Активно 

працюють для учнівської молоді віртуальні предметні кабінети математики, 

захисту Вітчизни та фізичного виховання, обладнання, інформатики, 

приготування їжі, офіціантів.  

У ДНЗ «Бориспільський професійний ліцей» викладачем 

спецтехнології Кравчуком Олександром Анатолійовичем розроблено 

робочий зошит для практичних занять за професією «Слюсар з ремонту 

автомобілів». 

Практичним психологом-методистом Соломенцевою Ларисою 

Миколаївною з ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей» створені програми 

курсу за вибором та підручник «Психологічні основи педагогічної 

майстерності», якому надано гриф Міністерства освіти і науки України. 

Головний результат моніторингу – виявлення у професійно-технічних 

навчальних закладах наявної цілеспрямованої навчально-виховної чи 

організаційно-педагогічної діяльності, коли стабільні позитивні результати в 

розв'язанні актуальних педагогічних проблем обумовлені використанням 

оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання учнів. 

Виявлений досвід, по-перше, є основою для роботи молодих педагогів, які 

лише розпочинають свою педагогічну діяльність і ще стоять на роздоріжжі 

при виборі оптимальної методики. По-друге, результати вивчення 

конкретного педагогічного досвіду мають стати основою для присвоєння чи 

підтвердження фахівцям педагогічних звань «старший викладач» чи 

«викладач-методист». По-третє, вивчений прогресивний педагогічний досвід 



не повинен залишитися у межах навчального закладу, де працює педагог. 

Досвід має стати надбанням педагогів навчальних закладів області або 

використовуватися у роботі педагогів навчальних закладів України через 

отримання грифу Міністерства освіти і науки України. 

Підведені на четвертому етапі моніторингу підсумки дозволили 

визначити професійно-технічні навчальні заклади, у яких високий рівень 

організації роботи з впровадження ППД. Найбільшу кількість балів отримали 

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р. Поповича»          

(94 бали) та ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей» (89 балів), 

які стали лідерами моніторингу методичної роботи з впровадження 

прогресивного педагогічного досвіду в ПТНЗ у 2016/2017 навчальному році  

Комісія з вивчення матеріалів та оцінювання практичної роботи з 

впровадження ППД в професійно-технічних навчальних закладах Київської 

області, яка працювала з 15 січня до 30 травня 2017 року, відзначила, що 

педагогічними колективами навчальних закладів постійно здійснюються 

пошуки шляхів удосконалення процесу вивчення, узагальнення, поширення 

та впровадження ППД.  

Аналіз матеріалів, наданих методичними службами навчальних 

закладів, свідчить, що виявлення прогресивного досвіду, подальше його 

визнання за стійким кінцевим результатом навчально-виховної діяльності, а 

також упровадження прогресивного досвіду є особливим видом методичної 

діяльності, яка передбачає комплекс заходів із навчання методиці роботи 

конкретного педагога або майстра виробничого навчання на семінарах або 

школах молодого педагога. 

На сайті НМК ПТО у Київській області є рубрика «Картотека 

перспективного педагогічного досвіду», яка містить три розділи: 

 картотека перспективного педагогічного досвіду викладачів 

загальноосвітніх дисциплін; 

 картотека перспективного педагогічного досвіду викладачів 

спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання; 

 картотека перспективного педагогічного досвіду практичного 

психолога.  

Для творчого педагога інформація, представлена у Картотеці, може 

стати поштовхом до пошуку нестандартних методів, прийомів, які приведуть 

його до успіху у практичній діяльності. 

Отже, моніторинг організації роботи з впровадження прогресивного 

педагогічного досвіду в професійно-технічних навчальних закладах 

Київської області, проведений у 2016/2017 навчальному році, засвідчив 

наявність упорядкованої системи методичної діяльності в окремих 

професійно-технічних навчальних закладах, допоміг ознайомитися з роботою 

методистів із навчання молодих педагогів методиці роботи конкретного 

педагогічного працівника, а також віднайти методичні перлини у діяльності 

творчих педагогів – викладачів і майстрів виробничого навчання. 
 


