
 

 

 

ЕТАПИ РОБОТИ 

над єдиною методичною  темою  

педагогічних працівників 

 ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж 

імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради                                            

на   2019 - 2024 рр. 

 

 

 

 

 

„Від інноваційного змісту фахової освіти 

через  педагогічну майстерність викладача 

до формування компетентнісної 

особистості майбутнього вчителя” 

 

 

 



Єдина методична  тема, над якою працюють педагогічні працівники  

ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» 

Житомирської обласної ради впродовж   2019 - 2024 рр., 

„Від інноваційного змісту фахової освіти через  педагогічну 

майстерність викладача до формування компетентнісної особистості 

майбутнього вчителя” 

 

Пріоритетні цілі коледжу на 2019-2024 роки: 

  Мета:  створити умови для реалізації державної політики в галузі фахової освіти 

щодо підвищення педагогічної майстерності викладачів та формування 

компетентного конкурентоспроможного вчителя третього тисячоліття. 

Завдання : 

 -        дидактичні: 

▪ формування інтелектуально-пізнавальних здібностей студентів;                                                                                                                     

▪ розвиток мотивації кожного суб'єкта навчання; 

▪ розвиток практично-дослідницьких навичок студентів; 

▪ забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоосвіти особистості; 

▪ підвищення рівня навчальних досягнень студентів. 

 -        педагогічні: 

▪ системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, 

сучасних виробничих технологій,  які забезпечують обґрунтовану системи 

особистісно зорієнтованого навчання: 

▪ технології інтерактивного навчання; 

▪ технології проектів; 

▪ технології критичного мислення; 

▪ ігрові технології; 

▪ інформаційні технології; 

▪ пошукова та дослідницька робота; 

▪ організація та проведення майстер-класів; 

▪ технології диференційованого навчання. 

-  управлінські: 



• модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови 

підвищення якості освіти; 

• співпраця з роботодавцями; 

• створення умов для професійного розвитку педагогів та їх мотивації 

до самоосвітньої діяльності; 

• створення системи стимулювання творчої діяльності педагогів  та 

студентів; 

• створення умов для формування системи особистісних компетенцій і 

цінностей студентів. 

 

Очікувані результати  

1. Підвищення рівня навчальних досягнень студентів. 

2. Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей,  

традицій. 

3. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в коледжі. 

4. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів, 

іміджологічної культури, зростання мотивації до самовдосконалення. 

5. Використання набутого досвіду на практиці. 

6. Поширення  кращого педагогічного досвіду, створеного в  колективі. 

7. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку творчих здібностей 

студентів. 

8. Підвищення рейтингу коледжу. 

9. Широке використання ефективних педагогічних та інформаційних 

технологій. 

10.  Результативність участі студентів коледжу в олімпіадах із базових 

дисциплін, творчих конкурсах. 

11.  Створення здорового мікроклімату в коледжі, сприятливих умов для 

навчання та виховання, співпраці викладачів та студентів. 

12.  Підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя в 

інформаційному суспільстві, яке швидко змінюється. 

13.  Підвищення конкурентоспроможності випускників. 



   Основні етапи  роботи  педагогічного колективу  

ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» 

Житомирської обласної ради над єдиною методичною темою 

„Від інноваційного змісту фахової освіти через  педагогічну 

майстерність викладача до формування компетентнісної особистості 

майбутнього вчителя” 

 

 І ЕТАП.   Діагностичний (2019/2020 н.р.) 

 

Діагностика. Теоретичне обґрунтування проблеми 

 

1. Аналіз результатів педагогічного процесу: 

– аналіз науково-методичної роботи педагогічних працівників; 

– діагностування педагогів з метою вивчення рівня їх професійної  

компетентності; 

– анкетування педагогів та студентів. 

2. Виявлення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності 

для педагогічних працівників. 

3. Створення творчої групи для опрацювання та систематизації результатів 

анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів 

реалізації вибраної проблемної теми. 

4. Обговорення і затвердження єдиної методичної теми на засіданні 

педагогічної ради. 

5. Складання плану роботи над єдиною науково-методичною темою  на п'ять  

роки. 

 

Теоретичне обґрунтування проблеми 

 

1. Ознайомлення педагогічних працівників із аналітичним матеріалом щодо 

визначення єдиної методичної теми. 

2. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми. 



3. Ознайомлення педагогічних працівників з досягненнями психолого-

педагогічної науки, існуючим передовим педагогічним досвідом із 

проблемної теми. 

4. Створення творчої групи з планування системи заходів, спрямованих на 

вирішення запропонованих завдань щодо реалізації проблемної теми. 

5. Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення 

послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами 

педагогічного процесу. 

6. Підготовка та проведення засідань методичної  ради, засідань ЦК, 

методичних семінарів, засідань круглих столів із відповідною тематикою. 

7. Визначення провідних напрямків діяльності ЦК з питань реалізації 

проблемної теми. 

8. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів із визначеної проблемної 

теми.  

 

Проведення моніторингових досліджень  

 

1. Професійна компетентність педагогічних працівників (інтелектуальна, 

психологічна, управлінська, мотиваційна, комунікативна, проективна, дидак-

тична, методична, креативна). 

2. Рівень навчальних досягнень студентів, їх вихованості та розвитку,  

компетентностей, якими володіють студенти (уміння вчитись, компетентність з 

інформаційних технологій, громадянська, підприємницька, здоров’язберігаюча, 

загальнокультурна, соціальна). 

3. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та 

окремих аспектів науково-методичної роботи. 

4. Аналіз нормативних документів. 

5. Діагностичне анкетування педпрацівників для з’ясування основних 

передумов щодо вибору науково-методичної проблеми коледжу:  

− готовність до подолання труднощів, пов’язаних із забезпеченням якості 

освітнього процесу; 



− достатня мотивація до підвищення професійної компетентності 

викладачів шляхом запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

педагогічній практиці; 

− високий рівень інформованості викладачів щодо забезпечення якості 

навчально-виховного процесу шляхом запровадження нових інформаційно-

педагогічних технологій, знань новаторських методів роботи; 

− зорієнтованість педагогів на власну творчість, налаштованість на 

експериментальну діяльність; 

– володіння практичними навичками освоєння інформаційно-

комунікаційних технологій, передового педагогічного досвіду, інноваційних 

технологій навчання. 

 

ІІ ЕТАП. Практичне дослідження проблеми ( 2020/2022 н.р.) 

 

1. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого 

потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми. 

2. Розробка методичних рекомендацій щодо розвитку мотивації педпрацівників, 

оволодіння сучасними педагогічними технологіями. 

3. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ЦК, вироблення 

заходів стосовно їх реалізації.  

4. Підготовка, проведення засідань педагогічних та методичних рад з 

відповідною тематикою. 

5.  Вивчення, апробація існуючого передового педагогічного досвіду. 

6. Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми в  освітній 

процес. 

7.  Організація взаємовідвідування навчальних занять, позанавчальних  заходів. 

8.  Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми. 

9.  Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій. 

10. Залучення педагогічних працівників до участі у роботі творчих групах. 

11. Аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів, вжиття заходів 

до їх поліпшення. 



ІІІ ЕТАП. Дослідження результативності  (2022/2023 н.р.) 

 

1. Спрямування роботи всіх педагогічних працівників над єдиною методичною 

проблемою. 

2. Удосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над 

проблемною темою. 

3. Аналіз напрацьованого практичного досвіду. 

4. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень студентів. 

5. Аналіз діагностування рівня самоосвітньої діяльності педагогічних 

працівників. 

 

ІV ЕТАП. Узагальнюючий, підсумковий (2023/2024 н.р.) 

   

1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення 

практичних рекомендацій. 

2. Проведення творчих звітів ЦК про наслідки роботи над проблемною темою. 

3. Проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи над 

проблемною темою. 

4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій. 

5. Створення банку перспективного педагогічного досвіду. 

6. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей, панорами методичних 

знахідок. 

7. Проведення підсумкової науково-методичної конференції та педагогічної 

ради  за підсумками роботи над проблемною темою. 

8. Стимулювання і популяризація кращого досвіду. 

Висновки про результати роботи над проблемою оцінюються не 

підрахунком кількості проведених методичних заходів, а на основі аналізу 

таких питань: 

• глибина осмислення педагогічними працівниками суті нової педагогічної 

ідеї; 



• кількісний показник членів педагогічного колективу щодо трансформації 

нової педагогічної ідеї в практичну діяльність; 

• які зміни відбулись у професійній компетентності викладачів, на скільки 

глибоко вони осмислили суть нової педагогічної ідеї; 

• які зміни відбулись у рівні навчальних досягнень, вихованості студентів, 

їх розвитку та компетентності. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І етап (початковий) 
Діагностичний (2019/2020 н.р.) 

 

 

 
 

 

ІІ етап (поглиблений) 

 Практичне дослідження проблеми  

                                 (2021/2022 н.р. -  2022/2023 н.р.) 

 

 
 

 

 

 

Надання повноважень методичним  

підрозділам в аспекті поетапного  
досягнення намічених цілей 

Робота з  
інформаційного 
 забезпечення 

Індивідуальні та  
групові консультації, 

аналітична робота, відкриті заняття,  
виступи, семінари, творчі звіти, тощо 

 

Оперативний та тематичний контроль, 

 діагностика динаміки НВП, аналіз результатів 

Коректування структури методичної роботи 

Систематизація  

інформації,  
впровадження  

елементів  
нових технологій, 

методик, тощо 

Індивідуальні та  

групові консультації, 
аналітична робота, відкриті заняття,  

виступи, семінари, творчі звіти,  
розробки рекомендацій, 
пропаганда ППД, тощо 

 

Оперативний та тематичний контроль, 
 діагностика динаміки НВП, аналіз результатів 

Складання структури методичної роботи 

Коректування плану методичної роботи, тем самоосвіти 

Подальше коректування  
плану методичної роботи, тем самоосвіти 



ІІІ етап (заключний) 

 

 Узагальнюючий, підсумковий  (2023/2024 н.р.) 

 

 
 

 

 

Індивідуальні та  
групові консультації, 

аналітична робота, відкриті заняття,  
виступи, семінари, творчі звіти,  

розробки рекомендацій, 

пропаганда ППД, систематизація та  
узагальнення, тощо 

 

Підсумковий контроль, 
 діагностика динаміки НВП, аналіз результатів 

Систематизація  

інформації,  
впровадження  

елементів  
нових технологій, 

методик, обмін  
досвідом,тощо 

Висновки та шляхи подальшого вдосконалення НВП 

Коректування структури методичної роботи 



 


