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ПЛАН РОБОТИ  

ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Тема: «Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові 

компетентності» 
 

"Досвід – це результат творчих пошуків педагогів, 

 у ньому зливаються воєдино творчі, новаторські  і в той же час традиційні начала" 
 

Мета роботи: узагальнення, систематизація та адаптація позитивного педагогічного 

досвіду для впровадження в освітній процес закладу; поширення кращого досвіду 

роботи серед педагогічних працівників ліцею; підготовка  методичних  рекомендацій  

щодо  видання власних методичних посібників, буклетів досвіду роботи. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальний Термін 
виконання 

Відмітка 
про 

виконання 
І установче засідання - круглий стіл 

1. Підсумки роботи ШППД за 2018/2019 

навчальний рік та основні завдання на новий 

2019/2020 навчальний рік. 

 

 

Методист 
Лук’янчикова 

О.В. 
26.09.2019 

 

2. Уточнення та затвердження складу Школи 

передового педагогічного досвіду. 

 

3. Затвердження плану роботи ШППД на 

2019/2020 навчальний рік 

 

ІІ засідання на тему: «Методи і форми роботи з розвитку творчих 

компетентностей учнів на уроках теоретичного навчання» 

 – презентаційний меседж 

1. Дорога компетентностями: викладачам-

початківцям і не тільки. 

Методист 

Лук’янчикова О.В. 

07.11.2019 

 

2. У пошуках нових методик…. Голова МК 

Крячко І.Є. 
 

3. Кожен  — це творчий пошук. Заступник 

директора з 

НВихР  

Юртаєва  

 

4. Вимоги до уроку згідно з новими форматами 

освіти 

Заступник 

директора з 

НВР 

Білокінь В.Г. 

 

ІІІ засідання на тему: «Форми та методи навчання: наочні приклади» -  банк 

ідей 
1. Вивчаємо метод: 

 «Асоціативний кущ» («Ґронування»)  

«Мікрофон»  

«Доміно» («Лото») .  

Викладач історії 

Блюсюк Н.Ю.  

30.01.2020 

 



«Відстрочена відгадка»   

«Мозковий штурм» 

«Карусель» .      

2. Вивчаємо метод: 

 «Акваріум»   

«Коло ідей»   

«Рольова гра» («Моделювання»)    

«Кубування» 

«Дерево рішень» .  

Викладач 

інформатики 

Литвін Т.В. 

 

3. Вивчаємо метод: 

 «Ажурна пилка»   

«Прес»  

«Діаграма Венна» («Кола Венна»)  

«Ринг» 

«Броунівський рух»   

Викладач 

охорони праці 

Білокінь В.Г. 

 

4. Вивчаємо метод: 

 «Шість мислячих капелюхів»     

«Таблиця Елвермана»   

«Займи позицію»     

«Кейс-технології» («Кейс-метод», «Метод 

кейсів»)   

«Мозаїка»   

«Втрачена інформація. 

Викладач фізики 

Лук’янчикова 

О.В. 

 

ІV засідання- банк ідей (ІІ блоки) 

І. Форми та методи навчання: наочні приклади. 
1.1 Вивчаємо метод:  

«Метод проектів»   

«Велике коло»    

«Аналіз дилеми (проблеми)»  

«Запитання до тексту»    

«Сторінка зі щоденника». 

Викладач хімії 

та біології 

Єрмакова К.І. 
 

 

1.2. Вивчаємо метод:  

 «Конкурс літописців»   

«Рекламна пауза»  

«Відгадай, хто я»     

«Мудрі сови» 

«Інфокарусель» 

«Інфовідгадайка»    

Викладач 

української мови 

та літератури 

Довганич Н.О.  

26.03.2020 

 

ІІ. Візуальні засоби навчання як засіб формування й розвитку ключових 

компетентностей учнів. 
2.1 Вивчаємо метод: 

 Інфографіка 

Ментальні карти  

Буктрейлер  

Соціальні сервіси 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

Юртаєва І.В. 

  

V засідання – підсумкове ( творчий звіт - «буклети досвіду роботи») 
1. Творчий звіт викладачів щодо результатів 

роботи (участі) в Школі передового 

педагогічного досвіду 
Члени ШППД 06.06.2019 

 



2. Творчий звіт майстрів в/н  щодо результатів 

роботи (участі) в Школі передового 

педагогічного досвіду 

 

3. Аналіз роботи ШППД за 2018/2019 

навчальний рік та завдання на новий 

2019/2020 навчальний рік. 

Методист 
Лук’янчикова О.В. 

 

 

 

 

Керівник ШППД: ___________ (О.В. Лук'янчикова) 


