
Затверджую 

заступник директора з НМР 

              Тетяна Рукавичка 

          «03» вересня 2021р. 

 
 

План роботи 

над методичною проблемою «Цифрові технології у забезпеченні професійного 

розвитку педагогічних працівників»  

на 2021-2022 н.р. 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

виконання 

Відповідальні 

1 Анкетування педагогічних працівників з 

проблемної теми  

Вересень Методист Давиденко Т.І., 

голови методичних комісій 

2 Складання педагогами  планів роботи над 

індивідуальною науково-методичною 

проблемою, планів самоосвіти 

До 

15.09.2021 

Методист Давиденко Т.І., 

голови методичних комісій 

3 Організація роботи щодо  комісії викладачів та 

майстрів  природничого циклу над 

дослідженням тематики «Застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій для 

формування інформаційно-цифрових 

компетентностей учасників освітнього процесу»  

Протягом І 

семестру 

Методист Давиденко Т.І., 

голова методичної комісії 

Солоненко С.В., викладачі 

4 Вивчення стану викладання предметів Фізика, 

Астрономія та якості професійно-практичної 

підготовки з професії  «Штукатур-

лицювальник» 

Листопад Заступник директора з НВР, 

Міщенко Н.Г. 

 

5 Сучасні форми організації роботи з 

обдарованою учнівською молоддю: 

1) Участь в олімпіадах; 

 

2) конкурсах фахової майстерності; 

 

3) «Конкурс учнівської творчості»; 

 

4) Міжнародний кулінарний фестиваль 

кулінарного мистецтва «Смачнофест»; 

 

5) обласний конкурс «Учень року». 

 

6) спортивні змагання 

 

 

листопад 

 

грудень, 

лютий 

березень 

 

квітень 

 

травень 

 

протягом 

року 

 

 

Голови методичних комісій, 

викладачі, 

майстри виробничого 

навчання, 

Заступник директора з НМР, 

Рукавичка Т.Я. 

Заступник директора з НВР, 

Міщенко Н.Г. 

Заступник директора з НВР, 

Гулак І.В. 

Керівник фізичного виховання 

6 Підготовка та участь у XIII Міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті− 2021» 

вересень, 

жовтень 

Методисти Чернобук Г.Г., 

Давиденко Т.І. 

7 Організація та проведення предметних тижнів, 

тижнів професій 

Протягом 

року 

Заступник директора з НМР 

Рукавичка Т.Я., методисти 

Давиденко Т.І., Чернобук Г.Г., 

голови методичних комісій,  

педагоги 

8 Удосконалення педагогічної майстерності 

Конкурс «Мій найкращий урок» 

Протягом 

року 

Викладачі та майстри 

виробничого навчання 



9 Використання сучасних цифрових інструментів 

в умовах дистанційного навчання 

Січень, 

 

Заступник директора з НМР 

Рукавичка Т.Я., методисти 

Давиденко Т.І., Чернобук Г.Г., 

голови методичних комісій, 

педагоги 

10 Дослідно-експериментальна робота  з теми 

«Розвиток публічно-приватного партнерства у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

з використанням технологій стратегічного 

менеджменту» 

Протягом 

I  семестру 

Творча група 

11 Популяризація позитивного досвіду з 

упровадження в освітню діяльність передового 

педагогічного досвіду викладача Яцменко С.М. 

Листопад Заступник директора з НМР 

Рукавичка Т.Я., методисти, 

Давиденко Т.І., Чернобук Г.Г. 

12 Розробка та впровадження  інноваційних  

проектів, освітніх технологій і рішень для 

осучаснення навчального процесу. 

Робота творчої групи над темою «Впровадження 

елементів електронного дистанційного навчання 

у ПТНЗ». 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

навчально-методичної роботи, 

Рукавичка Т.Я., методист, 

Давиденко Т.І., творча група 

13 Створення головами методичних комісій 

власних блогів. 

Жовтень-

листопад 

Голови методичних комісій, 

педагоги 

14 Участь у Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти-2022»  

Березень Методисти Чернобук Г.Г., 

Давиденко Т.І. 

15 Продовжити роботу з поповнення сайту Moodle 

курсів загально-освітніх предметів, спец 

предметів та предметів для фахових молодших 

бакалаврів 

Жовтень Методисти Чернобук Г.Г., 

Давиденко Т.І., Дівенко І.О. 

16 Атестація – крок до професійної досконалості. Лютий Адміністрація, методична 

рада, педагоги, які 

атестуються. 

17 Організація роботи  голів методичних комісій, 

викладачів загальноосвітньої підготовки 

семінара-практикума з обдарованою молоддю 

Протягом 

року 

Методисти Чернобук Г.Г., 

Давиденко Т.І., голова м/к 

Солоненко С.В., Яцменко 

С.М., Савченко В.О.,викладачі  

18 Прийняти участь у засіданні творчих груп 

«Створення сучасного комплексно-методичного 

забезпечення навчального процесу на основі 

інформаційних технологій» для викладачів 

спецдисциплін та майстрів в/н за професіями 

«Муляр, Монтажник санітарно-технічних 

систем і устаткування» 

вересень Заступник директора з НМР, 

Рукавичка Т.Я., методист, 

Давиденко Т.І., голова м/к 

Філімонова О.А. 

19 Прийняти участь у засіданні творчої групи 

«Інноваційні технології навчання як засіб 

активізації пізнавальної діяльності учнів на 

уроках суспільно-гуманітарних дисциплін» для 

викладачів іноземної мови, української мови та 

зарубіжної літератури, історії, громадянської 

освіти 

жовтень Заступник директора з НМР, 

Рукавичка Т.Я., методист, 

Давиденко Т.І., голова м/к 

Яцменко С.М. 

20 Приймати участь у науково-практичних 

семінарах, конференціях, вебінарах 

«Впровадження інновацій у професійно- 

теоретичну, професійно-практичну підготовку 

кваліфікованих робітників» 

Протягом 

року 

Заступник директора з НМР, 

Рукавичка Т.Я., методист, 

Давиденко Т.І. 

 

 

Методист                              Тетяна ДАВИДЕНКО  


