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Додаток №7 



ПЛАН РОБОТИ 

постійно діючого теоретичного семінару «Формула успіху»  

на 2022/2023 навчальний рік 

Мета постійно діючого теоретичного семінару: вивчити основні аспекти 

готовності педагогічних працівників до організації дистанційного (змішаного) 

навчання; сформулювати проблеми включення педагога в дистанційний процес 

навчання. 

 

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

Дата проведення: 21 вересня 2022 року. 

Форма проведення: круглий стіл. 

 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи теоретичного семінару за 

2021/2022 н.р. Основні завдання та напрями 

роботи на 2022/2023 н.р. 
Методист 

 

2. Затвердження плану роботи на 2022/2023 н.р. 

3. Цифрова компетентність як одна із професійно 

значущих компетентностей педагога ЗП(ПТ)О 

Викладач 

інформатики та ІТ 
 

 

 

Засідання ІІ на тему: «Застосування цифрових інструментів для організації 

активної взаємодії здобувачів освіти та педагогічних працівників в освітньому 

процесі – блок І» 

Дата проведення: 16 листопада 2022 року. 

Форма проведення: воркшоп. 

 

№ 

з/п 
Тема доповіді 

Відпові 

дальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Використання сервісу Jigsawplanet в 

освітньому процесі. 

Голови МК, ТГ 

 

2. Wizer.Me – інструмент для створення 

інтерактивних робочих аркушів. 

 

3. Дистанційна освіта з Canva.  

4. Thinglink як інструмент створення 

інтерактивних дидактичних одиниць. 

 

 



Засідання ІІІ на тему: «Застосування цифрових інструментів для організації 

активної взаємодії здобувачів освіти та педагогічних працівників в освітньому 

процесі – блок ІІ» 

Дата проведення:  18 січня 2023 року. 

Форма проведення: методичний майданчик. 

 

№ 

з/п 
Тема доповіді Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. MindMeister – інструмент для створення 

ментальних карт. 

Голови МК, ТГ 

 

2. Іmgonline – онлайн-сервіс для комплексної 

обробки світлин із додаванням 

різноманітних спецефектів. 

 

3. Створюємо різноманітні хмари слів за 

допомогою онлайн-сервісу Word It Out. 

 

4. Розвиваємо навчально-пізнавальні 

компетентності за допомогою генератора 

ребусів rebus1.com. 

 

 

Засідання ІV на тему: «Створення інтерактивних електронних підручників» 

Дата проведення: 19 квітня 2023 року. 

Форма проведення: майстер-клас. 

№ 

з/п 
Тема доповіді Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Створюємо інтерактивні електронні 

підручники за допомогою сервісу 

ourboox.com. 

Методист 

 

 

Засідання V на тему: «Аналіз роботи теоретичного семінару за 2022/2023 н.р.». 

Дата проведення: 17 травня 2023 року. 

Форма проведення: звіт. 
 

№ 

з/п 
Зміст засідання Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи теоретичного семінару за 

2022/2023 н.р. 

Методист 

 

2. Діагностування педагогічних працівників 

щодо вивчення педагогічних та методичних 

потреб на 2023/2024 н.р. 

 

 

Методист: ___________ Олена ЛУК’ЯНЧИКОВА 


