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ПЛАН РОБОТИ 
методиста Русанової С.Г. на 2020-2021 навчальний рік 

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії 

Педагогічне звання:  викладач-методист 

           

Блочно-модульна модель 

методичної роботи 

Зміст роботи, науково- методичного супроводу 

 

Виконавці 

ПІБ 

Дата проведення 

методичного заходу 

 

1 модуль 

 

Пізнавальна діяльність 

методист  педагогічних працівників 

Науково-методичний  супровід 

1. Пріоритети та шляхи вирішення навчально-методичних 

проблем загальноосвітніх дисциплін в новому навчальному 

році. 

2. Орієнтування педагогічного колективу на реалізацію 

 стратегії, освітніх програм ЗП(ПТ)О засобами  

 індивідуальної траєкторії діяльності педагогів, що 

 сприяє підвищенню результативності роботи та своєї  

 методичної компетентності. 

3. Теоретична підготовка в умовах карантину, як вимога 

сьогодення, в індивідуальній методичній роботі  кожного 

педагога.  

4. Дуальна форма навчання – шлях до підвищення якості 

професійно-технічної підготовки (семінарське заняття). 

5. Вивчення досвіду ЗП(ПТ)О які застосовують технології 

дуального навчання в освітньому процесі. 

6. Створення робочої групи педагогів з впровадження 

елементів дуальної освіти. 

7. Затвердження плануючої документації, індивідуальних 

планів професійного зростання педагогічних працівників 

(враховуючи карантинні умови), паспортів кабінетів. 

 

Методист 

голова методичної 

комісії,  члени МК 

 

Вересень – жовтень 

2020 року 



 

2 модуль 

 

Тематична діяльність 

педагогічних працівників 

Методичний супровід 

1. Самоосвіта педагогічних працівників (курси підвищення 

кваліфікації, семінари, тренінги, дистанційне навчання, курси 

за фахом, організація експерименту на рівні предмету…)  

2. Моніторинг процесу виконання навчальних програм в 

умовах карантину. 

3. Інформування педагогів про новації. Впровадження 

інноваційної методики навчання. 

4. Проведення підсумків щодо якості навчання учнів у період 

карантину.  

5. Використання позитивного досвіду колег з питань 

попредметного  дистанційного навчання учнів. 

6. Висвітлювання новаторських підходів, творчих 

напрацювань викладачів, майстрів в/н на доступних 

педагогам інтернет-платформах, сайтах, блогах. 

7. Створення на базі методичного кабінету «Методичного 

сервісу» як нової технології в організації методичного 

кабінету з педагогами, що відповідає їх інтересам, запитам та 

побажанням. 

8. Застосування нових сучасних форм методичної роботи на 

базі методичного кабінету (педагогічно-психологічні 

тренінги, педагогічні стартами, педагогічні салони) та 

висвітлення результатів на інформаційній методичній 

платформі. 

 

Індивідуальна 

траєкторія 

професійної 

діяльності кожного 

педагога 

 

Постійно протягом 

року 

 

 

3 модуль 

 

Практичні досягнення. 

Групові форми роботи з  

педагогічними працівниками 

1. Представлення результатів діяльності педагогів  

2. Індивідуальний план методичної роботи (досвід) 

3.Презентація авторського проекту. (досвід) 

4. Презентація методичних  напрацювань педагогів 

(створення збірника з узагальнення досвіду)   

5. Методичний бенефіс викладача за результатами 

виконання  завдань індивідуальної м.р. 

6. Презентація досвіду роботи м.к. на педраді. 

 

Спільні групові 

заходи за 

результатами 

досягнень. 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 2021р. 

 

Травень2021р. 

 

Методист                                              Світлана РУСАНОВА 


