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ПЛАН РОБОТИ 

постійно діючого теоретичного семінару «Формула успіху»                                     

на 2017/2018 навчальний рік 

Мета постійно діючого теоретичного семінару: вивчити основні аспекти 

формування ключових компетентностей учнів в освітньому процесі. 

 

Засідання І на тему: «Планування роботи психолого-педагогічного семінару».  

Дата проведення: 24 жовтня 2018 року. 

Форма проведення: круглий стіл. 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи психолого-педагогічного 

семінару за минулий навчальний рік. 

Методист 

Лук’янчикова О.В. 

 

2. Орієнтовні завдання та напрями роботи 

психолого-педагогічного семінару на 2018/2019 

н.р. 

3. Затвердження плану роботи психолого-

педагогічного семінару на 2018/2019 н.р. 

 

 

Засідання ІІ на тему: «Формування ключових компетентносей учнів – основне 

завдання закладу освіти» 

Дата проведення: 18 грудня 2018 року. 

Форма проведення: семінар. 

№ 

з/п 

Тема доповіді Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Компетенція і компетентність: теоретичні 

засади. 

Лук’янчикова 

О.В. 

 

2. Компетентнісній підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи. 
Білокінь В.Г. 

 

3. Формула Нової української школи. Блюсюк Н.Ю.  
 

 



Засідання ІІІ на тему: «10 ключових компетентностей нової української мови 

(блок І)» 

Дата проведення:  19 лютого 2019 року. 

Форма проведення: презентаційний меседж. 

№ 

з/п 

Тема доповіді Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Робота  викладача-словесника в контексті 

реформування повної загальної середньої 

освіти. 

Довганич Н.О. 

 

2. Іноземна мова: від навчального предмета 

до життєвого уміння. 
Коротенко Т.В. 

 

3. Формування соціальної та громадянської 

компетентності учнів на уроках історії. 
Блюсюк Н.Ю. 

 

 

 

Засідання ІV на тему: «10 ключових компетентностей нової української мови 

(блок ІІ)» 

Дата проведення:17 квітня 2019 року. 

Форма проведення: презентаційний меседж. 

№ 

з/п 

Тема доповіді Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Математична грамотність сучасного 

учня. 
Хітун Л.Д. 

 

2. Компетентності в природничих науках і 

технологіях. 
Лук’янчикова О.В. 

 

3. Формування інформаційно-цифрової 

компетентності на уроках інформатики та 

інформаційних технологій. 

Литвін Т.В. 

 

4. Формування екологічної компетентності 

учнів шляхом впровадження екологічної 

освіти та екологічного виховання в освітній 

процес. 

Єрмакова К.І. 

 

 

 

 

 



 

Засідання V на тему: «Аналіз роботи теоретичного семінару». 

Дата проведення: 30 травня 2019 року 

Форма проведення: звіт. 

№ 

з/п 

Зміст засідання  Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз проведеної теоретичного семінару за 

2018/2019 н.р. Методист 

Лук’янчикова О.В. 

 

2. Планування роботи теоретичного семінару на 

2019/2020 н.р. 

 

 

 

Методист: ___________ (О.В. Лук’янчикова) 


