
 
 

ПЛАН РОБОТИ 

«ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ» 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ  

на 2020/2021 н. р. 
 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін  

виконання 
Відповідальні 

Засідання № 1 «Перші кроки до вершин педагогічної майстерності» 

1. Обговорення плану роботи школи педагогічної 

майстерності на 2020/2021 н.р. 

VІІІ. 2020 Заступник директора 

з НР, методист 

2. Документація викладача закладу фахової 

передвищої освіти. Вимоги до навчальної 

документації викладача 

Заступник директора 

з НР, методист  

3. Обговорення Положення про ведення 

навчальної документації та критерії оцінювання 

знань студентів 

Методист 

4. Вивчення документів МОН, МОЗ України, 

Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, 

ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Заступник директора 

з НР, методист 

5. Індивідуальні консультації, інструктажі Методист 

Засідання № 2 «Заняття у системі формування  мовленнєвих компетенцій  майбутніх 

молодших медичних спеціалістів» 

1. Вимоги до планування й проведення заняття 

відповідно до вимог формування  мовленнєвих 

компетенцій  майбутніх молодших медичних 

спеціалістів 

ІХ.2020 Методист 

2. Круглий стіл «Орієнтації в інформаційному 

просторі – запорука успіху молодого 

викладача» за участю молодих викладачів та 

працівників бібліотеки 

Методист 

3. Принципи аналізу та самоаналізу заняття Заступник директора 

з НР, методист 

4. Тренінг «Професійне становлення викладача» Методист 

5. Індивідуальні консультації, інструктажі. Методист 

Засідання № 3 «Інтерактивні педагогічні технології» 

1. Метод проектів як метод формування 

самостійної творчої особистості майбутнього 

фахівця 

Х. 2020 Методист 

2. Форми організації самостійної роботи студента 

та доцільність їх вибору 

Методист 



3. Формування предметних компетенцій засобами 

ІКТ.  
Методист 

 Відвідування занять з використанням 

інноваційних технологій у досвідчених 

викладачів 

  

Засідання № 4 «Розвиток пізнавальних здібностей студентів на заняттях та в 

позааудиторний час» 

1. Проблеми активізації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів на занятті та в 

позааудиторний час 

ХІ.2020 Методист 

2. Практикум «Відвідування й аналіз занять» Методист 

3. Спілкування із студентами в позааудиторний 

час. Семінар-практикум «Створення інтернет-

сторінки викладача в соціальних мережах» 

Методист 

4. Огляд новинок літератури Методист 

Засідання № 5 «Оцінювання результатів навчальних досягнень студентів» 

1. Особливості 12-бальної та 5-бальної шкали 

оцінювання навчальних досягнень студентів 

ХІІ.2020 Заступник директора 

з НР, методист 

2. Методичий семінар «Ефективні форми і методи 

контролю навчальних досягнень студентів» 

Методист 

3. Симуляційне навчання як сучасна технологія 

набуття практичних навичок, умінь та знань. 

Методист 

4. Індивідуальні консультації Методист 

Засідання № 6 «Технології проведення практичних занять» 

1. Семінар-практикум «Ефективні технології 

проведення практичних занять» 

І. 2021 Методист 

2. Обмін досвідом «Оптимізація та диференціація 

навчання у групах студентів з різним рівнем 

знань» 

 Методист 

3. Оцінювання знань студентів на практичних 

заняттях 

 Методист 

4. Індивідуальні консультації  Методист 

Засідання № 7 «Інформаційні технології сучасності в педагогічній діяльності 

викладача» 

1. Семінар-практикум «Інтернет технології» ІІ.2021 Методист 

2. Методична презентація циклових комісій 

клінічних дисциплін «Формування клінічного 

мислення як методичної основи медичної 

освіти»  

Методист,  

голови ЦК 

3. Круглий стіл «Педагогічне спілкування: умови 

ефективності» 

Методист 

4. Індивідуальні консультації Методист 

Засідання № 8 «Особистість викладача закладу фахової передвищої освіти» 

1. Семінар-практикум «Педагогічні стратегії 

розвитку інноваційної особистості» 

ІІІ. 2021 Методист 

2. Готовність викладача до проведення занять Методист 

3. Самоосвіта та підвищення кваліфікації 

викладача 

Заступник директора 

з НР, методист 



4. Критерії аналізу і оцінювання особистості та 

діяльності викладача 

Методист 

5. Створення портфоліо викладача Методист 

6. Групові, індивідуальні консультації Методист 

Засідання № 9 «Сайт – обличчя коледжу» 

1. Інтернет-ресурси – вимога сучасності ІV. 2021 Методист 

2. Можливості використання сайту коледжу Методист 

3. Порядок розміщення матеріалів дисципліни на 

сайті коледжу 

Методист 

4.. Методичні поради щодо проведення ДПА у 

формі ЗНО з української мови, математики, 

біології 

Методист 

5. Індивідуальні консультації Методист 

Засідання № 10 «Підсумки роботи школи педмайстерності» 

1. Підсумки роботи школи педагогічної 

майстерності  

V. 2021 Заступник директора 

з НР, методист 

2. Визначення проблем, над якими буде 

працювати школа у 2021/2022 н.р. 

Заступник директора 

з НР, методист 

 
 
Методист коледжу       Л. АВДІКОВСЬКА 

 

 


