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ПЛАН РОБОТИ 

постійно діючого теоретичного семінару «Формула успіху»                                     

на 2020/2021 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 2020 року. 

Форма проведення: круглий стіл. 

 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Аналіз роботи теоретичного семінару. Основні 

завдання та напрями роботи на 2020/2021 н.р. Методист 

 

2. Затвердження плану роботи 2020/2021 н.р. 

 

 

Засідання ІІ на тему: «Механізм формування інноваційного освітнього 

простору в закладі освіти» 

Дата проведення: 18 листопада 2020 року. 

Форма проведення: інфосесія. 

 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Готовність до інноваційної діяльності як 

особливий вид творчого розвитку педагога. 
Голова ТГ 

 

2. 

Роль керівника ЗП(ПТ)О  у підготовці до 

інноваційної діяльності. 

Заступник 

директора з НВР 

 

3. 

Кращий педагогічний досвід у структурі 

інноваційних процесів. 
Методист 

 

 

 



Засідання ІІІ на тему: «Формування ключових та предметних компетенцій в 

позаурочний час з використанням інноваційних методик» 

Дата проведення:  28 січня 2021 року. 

Форма проведення: методичний майданчик. 
 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Організовуємо предметний тиждень у 

ЗП(ПТ)О. 

Заступник з 

НВихР 

 

2. 

Формування ключових та предметних 

компетенцій в позаурочний час з 

використанням інноваційних методик.  

Викладачі: 

англійської мови 

хімії та біології 

спецтехнології 

 

 

Засідання ІV на тему: «Використання web-квестів в освітньому процесі» 

Дата проведення: 30 березня 2021 року. 
Форма проведення: інтерактивне спілкування. 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Вебквест як інноваційна технологія 

професійного навчання. 

Майстер в/н  

Ольга ЧЕНЦОВА 

 

2. 

Веб-квест на уроках виробничого навчання з 

професії: 

«Офісний службовець (бухгалтерія)»; 

«Штукатур, лицювальник-плиточник». 

Майстри в/н 

 

 

Засідання V на тему: «Аналіз роботи теоретичного семінару за 2020/2021 н.р.» 

Дата проведення: 27 квітня 2021 року 

Форма проведення: звіт. 
 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Аналіз роботи теоретичного семінару за 

2020/2021 н.р. 

Методист  

 

2. 

Діагностування педагогічних працівників щодо 

вивчення педагогічних та методичних потреб на 

2021/2022 н.р. 

 

 


