МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Володимир - Волинський агротехнічний коледж

План роботи з науково - методичної теми
2021-2024 н. р.
«Удосконалення компетентності викладача у галузі інформаційно комунікативних технологій шляхом втілення новітніх освітніх методик в
умовах змішаного навчання"
№
Зміст роботи
з/п
1. Розробити навчально методичні теми циклових
(методичних) комісій, які
відображатимуть і
доповнюватимуть
загальноколеджівську
науково - методичну тему
2. Складання планів роботи з
теми

Термін

Хто виконує

Вересень 2021

Методист

Вересень 2021

3. Складання діагностичної
карти

Жовтень 2021

4. Підбір літератури, складання
анотаційних списків,
опрацювання їх

Жовтень 2021

Голови
циклових
(методичних)
комісій
Голови
циклових
(методичних)
комісій
Бібліотекар

5. Показові уроки, позаурочні
заходи, на яких
демонструється діяльність з
методичної теми

Щороку

Педагоги

6. Засідання циклових
(методичних) комісій,

Щороку

Голови
циклових

Примітка

педради, де розглядатиметься
робота з теми

(методичних)
комісій

7. Випуск бюлетенів,
інформаційних листків,
постійне ведення рубрики
"Методичний вісник" про
новинки та роботу з теми

Щороку \ постійно

Голови
циклових
(методичних)
комісій,
методист

8. Вивчення досвіду роботи з
методичної теми. Опис його

Щороку

9. Новинки методології (огляд
літератури та інтернет джерел) з теми

Щороку Вересень

10. Методичні рекомендації для
роботи з теми

Жовтень

Голови
циклових
(методичних)
комісій,
методист
Методист,
завідувачі
відділень,
бібліотекар
Методист

11. Творчі звіти педагогів про
роботу з теми

Щороку червень

Методична
рада коледжу

12. Виставка дидактичного
матеріалу, напрацювання з
теми

Щороку Лютий

13. Мозаїка творчих знахідок
(надбання з теми)

Щороку Березень

Голови
циклових
(методичних)
комісій
Педагоги

14. Педагогічна вікторина
«Упізнай інноваційний
прийом»

Лютий 2021

Рада
методкабінету

15. Майстер-клас «Формування
індивідуальної освітньої
траєкторії педагога в умовах

Вересень 2022

Методист

інноваційного простору»
16. Методична консультація
«Модель організації науковометодичної роботи для
інноваційного розвитку
педагога»

Жовтень 2022

Методист

17. Педагогічні читання
«Особливості проведення
навчання в асинхронному та
синхронному режимі»
(онлайн зустріч)

Листопад 2021

Методична
рада

18. Майстер – клас цифрової
майстерності «Використання
віртуальної дошки» (онлайн
зустріч)
19. Педагогічний діалог
«Інноваційні форми і методи
навчання» - онлайн зустріч

Листопад 2021

Методична
рада

Листопад 2021

20. Методичні посиденьки «А я
навчаю по - новому»

Грудень 2021

21. Вернісаж педагогічних ідей
«Нові можливості Google
classroom»
22. Круглий стіл «Цікаві
педагогічні знахідки»

Січень 2022

23. Обмін думками (онлайн
зустріч) «Путівник по Google
classroom »
24. Педагогічна вікторина
«Упізнай педагогічний

Лютий 2022

Методична
рада,
голови
циклових(мето
дичних)
комісій
Педагоги зі
званням
"викладач методист"
Методична
рада, викладачі
інформатики
Методична
рада, засідання
голів циклових
(методичних)
комісій,
методист
Методична
рада

Січень 2022

Квітень 2022

Методист

прийом»
25. Робота над помилками "Як
ми проатестувалися?"
26. Фестиваль педагогічних ідей
«Вироблення навичок
використовувати новітні
освітні технології»:
- виставка робіт;
- відкриті заняття;
- майстер - класи;
- тренінги.
27. Методичний діалог «Нова
освіта та компетентнісний
підхід»
28. Круглий стіл «Інноваційні
підходи до вивчення
предметів професійного
спрямування»
29. Практичні та тренінгові
заняття:
«Я і кейс - метод»,
«Буктрейлер, як спосіб
підготовки студентів до
семінарських занять»,
«Педагог - блогер, як
подолати невпевненість?»

Травень 2022
Травень 2022

Атестаційна
комісія
Методична
рада, голови
циклових
(методичних)
комісій,
методист

Листопад 2023

Методична
рада

Березень 2023

Методична
рада,
Завідувачі
відділень

Квітень 2022
Вересень 2023

Методична
рада,
Методична
рада

Жовтень 2023

30. Методичні посиденьки
"Палітра досвіду"

Вересень 2023

31. Конкурс відео роликів "Наші

Листопад 2023

Методист,
педагог
соціальний,
практичний
психолог
Методична
рада,
Педагоги зі
званням
"викладач методист"
Класні

заняття онлайн - найкращі! "

керівники,студ
енти

32. Методичний турнір «У світі
інноватики»

Грудень 2023

33. Майстер - класи:
"Вивчаємо іноземну мову з
легкістю!"
"Бути професіоналом може
кожен!"
"Не боїмося камери!"

Жовтень 2022

Методична
рада,
інформаційні
вісники
Викладач
ін.мови

Лютий 2023
Квітень 2023

34. Фестиваль педагогічних
Лютий 2024
думок "Як краще
організувати віртуальні
класні кімнати: дизайн,
наповнення, освітня реклама"
35. Вернісаж педагогічних ідей
Березень 2024
"Як долати всі виклики
дистанційного навчання! "

36. Вільний мікрофон «Ділова
гра як інноваційний метод
педагогічної діяльності»

Жовтень 2024

37. Конкурс «Творча
скарбничка» - виставка робіт

Грудень 2024

Викладачі
інформатики
Практичний
психолог,
педагог
соціальний
Методична
рада

Методична
рада, класні
керівники,
практичний
психолог
Методична
рада

Завідувачі
відділень,
голови
циклових(мето
дичних)
комісій

38. Обмін досвідом "Найкращі
онлайн - курси"

Лютий 2025

39. Підсумкова конференція,
педрада про роботу з теми
40. Тренінги:
"Як зацікавити користувача
власним сайтом?"
"Як онлайн навчання впливає
на нас?"

Травень 2024

«Удосконалення
педагогічної техніки»
«Як визначитися з власними
нахилами та можливостями в
педагогічній діяльностями?»

41. Семінари:
«Сучасні освітні технології»
"Виклики сьогодення :
дистанційне навчання"
"Нові способи зацікавити
студента"
""

Березень 2022

Методист,
педагогічний
колектив
Методична
рада
Викладачі
інформатики

Вересень 2022
Практичний
психолог
Лютий 2024
Методист
Жовтень 2024

Травень 2022
Грудень 2022

Методист,
педагог
соціальний
Методична
рада, педагоги
зі званням
"викладач методист"

Травень2023
Травень2024

42. Практичне заняття:
«Оновлення й розширення
практичних фахових знань з
предмета прийомами онлайн
навчання»
43. Педради «Використання
інноваційних технологій
навчання і виховання як засіб
підвищення ефективності
навчально-виховного

Листопад2022

Методична
рада

2022

Методист

процесу»,
«Розвиток творчої
компетентності педагога
через впровадження сучасних
освітніх технологій»,
2023
«Розвиток професійної
компетентності педагога
завдяки вмінню
реалізовувати інновації в
проектній діяльності»
2024

44. Практичні заняття:
«Сучасні освітні технології»;
«Як стати компетентним
педагогом»
45. Методичні консультації:
«Використання
мультимедійних і
дистанційних технологій у
професійній діяльності»;
«Підвищення професійної
компетентності педагога
через методичну роботу»;
«Науково-методичний
супровід розвитку
професійної компетентності
педагога»

46. Круглі столи:
«Дистанційне навчання:
потреба чи мода?»;
«Майстерність педагога –
вияв творчої активності його

Грудень 2022
Жовтень 2024

Лютий 2022

Методична
рада

Методична
рада

Травень 2022

Листопад2022

Вересень 2022
Жовтень 2023

Методична
рада

за умов модернізації освіти»

47. Вільний мікрофон:
«Інноваційні технології
розвитку професійної
компетентності педагогів»;
«Самоаналіз власної
діяльності та самоосвіта –
реальні шляхи розвитку
професійної компетентності
за умов оновлення змісту
освіти»
48. Трибуна думок: "Навчання в
системі Education: наші
здобутки"
49. Тиждень «Панорама
професійної майстерності

50. Бюлетені «Майстри
педагогічної справи»
51. Конкурси професійної
майстерності:
- виставки робіт
- педагогічні ярмарки
- відкриті заняття
- естафети, змагання,
вікторини
- "Класний керівник року",
"Психолог року", "Педагог
року".

Грудень 2022

Методична
рада

Лютий 2023

Січень 2022
Січень 2023

Методична
рада

Щороку \Тиждень Голови
циклової
циклових(мето
(методичної)комісі дичних)
ї
комісій
Щороку
Методична
рада
Щороку

Методична
рада, педагоги

