
Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

Первомайський професійний ліцей 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТЕОРЕТИЧНОГО СЕМІНАРУ                          

«ФОРМУЛА УСПІХУ» 

НА ТЕМУ: «ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА: ВІД 

ТЕОРІЇ ДО УСПІХУ» 

 

 

Розглянуто та погоджено 

на засіданні методичної ради 

Первомайського професійного ліцею 

Протокол №1 від 03.09.2020 року 

Голова методичної ради 

___________ В.Г. Білокінь 
 

 

 

 

м. Первомайський - 2019 



 

ПЛАН РОБОТИ 

постійно діючого теоретичного семінару «Формула успіху»                                     

на 2019/2020 навчальний рік 

Мета постійно діючого теоретичного семінару: вивчити основні аспекти 

готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; сформулювати 

проблеми включення педагога у інноваційний процес. 

 

Засідання І на тему: «Планування роботи теоретичного семінару».  

Дата проведення: 18 вересня 2019 року. 

Форма проведення: круглий стіл. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи теоретичного семінару. 

Основні завдання та напрями роботи на 

2019/2020 н.р. 
Методист 

Лук’янчикова О.В. 

 

2. Затвердження плану роботи 2019/2020 н.р. 

 

 

Засідання ІІ на тему: «Кращий педагогічний досвід як джерело інноваційної 

діяльності» 

Дата проведення: 20 листопада 2019 року. 

Форма проведення: воркшоп. 

 

№ 

з/п 

Тема доповіді Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Готовність до інноваційної діяльності як 

особливий вид творчого розвитку педагога. 
Лук’янчикова О.В. 

 

2. Роль керівника ЗП(ПТ)О  у підготовці до 

інноваційної діяльності. 
Білокінь В.Г. 

 

3. Кращий педагогічний досвід у структурі 

інноваційних процесів. 
Ходас Ю.В. 

 

 

 

 

 



 

Засідання ІІІ на тему: «Формування предметних компетенцій в позаурочній 

роботі» 

Дата проведення:  22 січня 2020 року. 

Форма проведення: методичний майданчик. 

 

№ 

з/п 

Тема доповіді Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організовуємо предметний тиждень у 

ЗП(ПТ)О. 
Лук’янчикова О.В. 

 

2. Формування життєвих компетентностей 

на уроках хімії і в позаурочний час.. 
Єрмакова К.І. 

 

3. Формування предметної компетенції в 

позаурочній роботі з географії. 
Блюсюк Н.Ю. 

 

4. Формування математичної компетентності 

в позаурочний час. 

Урумбеглікова 

Т.М. 

 

 

Засідання ІV на тему: «Виховний потенціал квестів» 

Дата проведення: 18 березня  2020 року. 
Форма проведення: інтерактивне спілкування. 

№ 

з/п 

Тема доповіді Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Вебквест як інноваційна технологія 

професійного навчання 
Старожилова Г.В. 

 

2. Веб-квест на уроках ПТП. Слюсарев Г.В.  

3. Веб-квест на уроках ПТП. Крячко І.Є.  

4. Веб-квест на уроках виробничого 

навчання з професії «Офісний службовець 

(бухгалтерія)». 

Селезньова О.А. 

 

 

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

Дата проведення: 20 травня 2020 року 

Форма проведення: звіт. 
 

№ 

з/п 

Зміст засідання  Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи теоретичного семінару за 

2019/2020 н.р. 
Методист 

Лук’янчикова О.В. 

 

2. Діагностування педагогічних працівників 

щодо вивчення педагогічних та методичних 

потреб на 2020/2021 н.р. 

 

 

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


