
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора 

з навчальної роботи 

                      Т.БОЙЧУК 

“____” ________2022 р.  

 

ПЛАН РОБОТИ 

«ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗРОСТАННЯ-UPGRADE» 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ  

на 2022/2023 н. р. 
 

Мета: ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями навчання і виховання; 

впровадження в освітньо-виховний процес ефективних методик та методичних прийомів; 

вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних 

педагогічних технологій навчання та виховання. 

 

Основні завдання: 

 організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної 

компетентності педагогів, підготовка їх до атестації 

 проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей  педагогів, 

вивчення, узагальнення і поширення ППД 

 інформаційне забезпечення педагогів з питань методики, педагогіки, психології  

 обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків колег 

 організація майстер-класів із досвідченими викладачами 

 залучення викладачів до науково-дослідницької роботи 

 аналіз стану викладання дисциплін 

формування навичок самомоніторингу своєї навчально-виховної діяльності, моніторингу та 

аналізу рівня навчальних досягнень студентів, їхнього загального розвитку та вихованості 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін  

виконання 
Відповідальні 

Засідання № 1  

1. Обговорення плану роботи школи педагогічного 

зростання на 2022/2023 н.р. 

VІІІ. 2022 Заступник 

директора з НР, 

методист 

2. Вимоги до навчальної документації викладача 

закладу фахової передвищої освіти. Рекомендації 

щодо ведення навчальної документації.  

Заступник 

директора з НР, 

методист  

3. Вивчення документів МОН, МОЗ України, 

Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, 

ради директорів ЗФПО 

Заступник 

директора з НР, 

методист  

4. Індивідуальні консультації, інструктажі з ведення 

електронного журналу 

Методист 

Засідання № 2  

1. Алгоритм підвищення кваліфікації ІХ.2020 Методист 



2. Вимоги до планування й проведення відкритих 

занять відповідно до вимог формування  загальних 

компетенцій  фахових молодших бакалаврів 

Заступник 

директора з НР, 

методист 

3. Принципи аналізу та самоаналізу заняття Методист 

Засідання № 3 

1. Дистанційне навчання – сучасний формат освіти. 

Методологія дистанційного навчання 

Х. 2022 Викладач ЦК  

2. Засоби та інструментарій активізації навчально-

пізнавальної діяльності під час дистанційного 

навчання. 

Методист 

 

3. Створення креативного контенту для дистанційного 

навчання 

Викладачі 

інформатики 

Засідання № 4  

1. Медіаграмотність викладача  ХІ.2022 Методист 

2.  Створення інтернет-сторінки викладача в 

соціальних мережах 

Викладачі 

3. Організація контролю знань за допомогою освітніх 

платформ. Сервіси для створення навчальних 

тестів та завдань-онлайн. 

Викладач 

інформатики 

Засідання № 5 

1. Ефективні технології організації практичної 

підготовки здобувачів вищої та передвищої освіти 

з метою формування спеціальних 

компетентностей 

ІІ. 2023 Методист 

2. Симуляційне навчання як сучасна технологія 

набуття практичних навичок, умінь та знань. 

 Викладачі 

3. Забезпечення набуття здобувачами вищої та 

передвищої освіти соціальних навичок (soft skills) 

 Викладачі 

Засідання № 6 

1. Підготовка до ЗНО: сучасні технології в світі.  

5 способів підготовки до ЗНО онлайн. 

ІІІ.2022 Викладачі 

2. Підготовка до КРОКу: організація тестування з 

наступним аналізом помилок 

 Викладачі 

Засідання № 7 

1. Мовна компетенція сучасного педагога ІV. 2023 Методист 

2. Педагогічне спілкування: умови ефективності Методист 

3. Критерії аналізу і оцінювання особистості та 

діяльності викладача. Рейтинг викладача 

Заступник 

директора з НР, 

методист 

4. Профілактика  професійного та емоційного 

вигорання викладачів 

Методист 

Засідання № 8 

1. Визначення загальної методичної проблеми 

коледжу. Особливості складання планування 

роботи структурних підрозділів. 

V. 2023 Заступник 

директора з НР, 

методист 



2. Підсумки роботи школи педагогічної майстерності  Методист 

3.  Визначення проблем, над якими буде працювати 

школа у 2022/2023 н.р. 

 Заступник 

директора з НР, 

методист 

 

 

 

Методист коледжу       Л.АВДІКОВСЬКА 


