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Поняття «супровід»:

• Супровід - йти поруч з людиною, що йде вперед, 
долаючи труднощі  (Великий тлумачний словник 
сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 
В. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2001).

• «Супроводжувати» - слідувати поруч, разом з 
кимось, «супровід» - явище, дія разом з чимось 
(Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 
русского языка. - Издание 4-е, доп. // М.: ИТИ 
Технологии, 2006)



«Методичний супровід»

Методичний супровід - це цілісна системна взаємодія
методиста і педагогічного працівника, спрямована на надання
допомоги у виборі найбільш оптимального шляху вирішення
професійної проблеми з опорою на свій професійний і життєвий
досвід в умовах конкретного навчального закладу.
Переваги супроводу перед іншими формами методичної роботи
полягають у тому, що він:
- більш індивідуалізований і гнучкий;
- більшою мірою враховує динаміку професійного розвитку як
самого педагога, так і ПТНЗ, в якому він працює;
- більш диференційований в плані врахування специфіки
зовнішніх і внутрішніх факторів професійного розвитку педагога;
- багатоаспектний;
- має постійний характер, тобто триває протягом усієї професійної
кар'єри педагога.



Принципи методичного супроводу 
впровадження інноваційних технологій

Принцип 
безперервності і 

наступності.

Принцип 
стимулювання 

творчого 
зростання 
педагогів;

Принцип 
поєднання 

індивідуальних і 
групових форм 

методичної 
роботи; 



Принцип поєднання індивідуальних і 
групових форм методичної роботи 

Цей принцип передбачає, що кожен педагог 
може об'єднатися з іншими або включитися в роботу 
спеціально організованих груп.

Реалізація даного принципу передбачає:
• вивчення професійних проблем, інтересів, потреб 

педагогів, їх класифікацію та визначення найбільш 
поширених, типових запитів педагогів;

• визначення затребуваної тематики і відповідно 
різних групових форм методичної роботи;



Реалізація принципу поєднання індивідуальних 
і групових форм методичної роботи:

1. Створення ініціативних (або творчих) груп для вирішення 
виявленої педагогічної проблеми (досягнення якоїсь мети). 
2. Застосування різноманітних (стандартних або нетрадиційних)
групових і індивідуальних форм роботи.
3. Обов`язкове інформування широкого загалу педпрацівників,
поширення позитивних результатів за підсумком роботи груп (або
індивідуальних досягнень в напрямку реалізації загальної мети).

Приклад: Стандартна групова форма роботи - робота методичних
комісій. Крім традиційних напрямків діяльності здійснено такі заходи:
-Проведено серію відкритих засідань МК в присутності методиста та
представників адміністрації;
-Творчі звіти МК розміщаються на сайті училища та блозі
“Методичний кабінет ДНЗ “ЗВПУ”;
-Створено блоги методичних комісій;
-Формується щорічний методичний альманах, де представлені
творчі доробки членів методкомісій:



Методичний альманах



Нестандартна 
форма:

Нетрадиційна
форма методичної роботи,
що поєднує індивідуальні і
групові форми роботи –
Методичний марафон
«Інноваційні технології
навчання в професійно-
технічній освіті» (10,11 та
26 січня 2017 року),
присвячений у цьому році
інтерактивним технологіям
і методам навчання.





Принцип стимулювання 
творчого зростання педагогів
Принцип стимулювання творчого зростання

педагогів на основі розробленої системи моральних і
матеріальних стимулів вимагає створення умов для
формування мотивації професійного
самовдосконалення.

Серед мотивів можна виділити наступні: мотиви
успіху, подолання професійних труднощів, спрямовані
на поліпшення матеріального благополуччя,
професійного визнання, кар'єрні мотиви та ін.

Реалізація даного принципу передбачає:
По перше - визначення системи засобів, що
спонукають кожного до пошуку і творчості, з
урахуванням особливостей педагогів, їх можливостей



Приклад реалізації:

Перед методистом, педагогічним колективом
була поставлена задача: створити передумови для
впровадження хмарних технологій у навчально-
виховний процес.
Головною умовою формування хмаро орієнтованого
навчального середовища, на сьогодні, є застосування
широкого спектру хмарних сервісів. З метою
ознайомлення педагогічних працівників з цими
сервісами, у 2016-2017 навчальному році було
організовано та проведено серію майстер-класів та
семінарів-практикумів з цієї тематики.





Принцип стимулювання 
творчого зростання педагогів

По друге - надання допомоги педагогу, 
педагогічному колективу у визначенні тих сфер
діяльності, де можна досягти успіху, проявити
свої сильні сторони, показати зразок вирішення
проблеми для інших своїх колег;
По третє - систематичне відстеження результатів
діяльності, об'єктивну оцінку професійного
зростання педагогів та педагогічного колективу в
цілому;



Приклад реалізації:

Педагогічні читання. Відбулися 20 та 27 лютого. 
Представлено досвід викладачів та майстрів, які 
атестувалися у поточному навчальному році.



Блоги (електронні 
портфоліо)

http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/
http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/


Етап третій 
(рейтингове 

оцінювання за 
Критеріями)

Етап другий 
(дванадцятибальна 

система)

Етап перший 
(п`ятибальна

система)

Систематичне 
відстеження 
результатів 
діяльності, 
об'єктивна оцінка 
професійного 
зростання (на 
прикладі 
трансформації 
системи 
оцінювання 
персональних 
блогів)

https://drive.google.com/file/d/0By-sAj42n8-8cl9ZR0JZLVF6alU/view




Принцип стимулювання 
творчого зростання педагогів

По-четверте передбачає: розробку положень 
про колективні та індивідуальні конкурси, огляди 
за результатами інноваційної, творчої діяльності 
педагогів.
Як приклад: 

https://drive.google.com/file/d/0By-sAj42n8-8aloxM093blJyOU0/view
https://drive.google.com/file/d/0By-sAj42n8-8aloxM093blJyOU0/view
http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/p/blog-page_13.html
http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/p/blog-page_13.html
https://drive.google.com/file/d/0By-sAj42n8-8X2hNY1A3bkVmRlU/view
https://drive.google.com/file/d/0By-sAj42n8-8X2hNY1A3bkVmRlU/view


Принцип стимулювання 
творчого зростання педагогів

По п`яте передбачає - підтримку, заохочення
ініціативи педагогів в постановці і вирішенні професійних
проблем; викладачів і майстрів, що цілеспрямовано
займаються самоосвітою:



«Освіта Запорізького краю»:



Принцип безперервності і 
наступності
Принцип безперервності і наступності 
передбачає постійне професійне зростання
педагогів, а також облік рівня їх реальної
професійної готовності до впровадження
інноваційних педагогічних технологій
Цей принцип означає:
• По-перше - забезпечення цілісності,

систематичності методичної діяльності в
професійно-технічному навчальному закладі;



Планова діяльність



Конкурс сайтів

VІІ Конкурс сайтів - увійшли в ТОП-25 кращих серед ПТНЗ



Принцип безперервності і 
наступності

• По друге - збереження традицій раніше
використовуваних ефективних форм
методичної роботи, а також впровадження
нових; вибір форм і методів методичної
роботи, що забезпечує розвиток творчих
здібностей і передбачає більшу самостійність
і відповідальність педагога.







Принцип безперервності і 
наступності

• По третє - врахування досвіду, рівня 
підготовленості педагога, а також визначення 
перспектив його професійного зростання



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

http://zvpu.zp.ua/

http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/

http://zvpu.zp.ua/
http://metodkabinetdnzzvpu.blogspot.com/
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