
 

 

 

 

ДНЗ «Ніжинський професійний  аграрний ліцей 

Чернігівської області» 

 над методичною проблемою 

 

«Підвищення мотивації учнів до 

навчальної діяльності шляхом 

використання ІКТ» 

 
 

Програма роботи 



 

Підготовчий етап 

 

 

 
№ Зміст роботи Дата Виконавці Відмітка 

про 

виконання 

1 Обговорення й затвердження 

методичної проблеми ліцею  на 

засіданні педради. 

серпень Директор 

ЛосинаМ.П. 

 

2 Складання  плану  роботи  над  

проблемою,  розподіл  обов’язків  

між  членами педагогічного 

колективу. 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

3 Дослідження готовності  до роботи 

над методичною проблемою 

(анкетування). 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

4 Організувати роботу педагогічних 

працівників над індивідуальними 

методичними проблемами (в рамках 

загальноліцейної проблеми та 

проблем методичних комісій). 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретичний етап  
1-й рік роботи   

(2016-2017 н.р.) 

 

 

№ Зміст роботи Дата Виконавці Від

міт

ка 

про 

вик

она

ння 

1 Оформити довідково-інформаційний 

методичний куточок  з визначеної 

проблеми в методичному кабінеті . 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

2 Продовжити роботу над папкою 

«Робота над методичною проблемою». 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

3 Організувати роботу творчої групи над 

методичною проблемою. 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

4 Організувати    взаємовідвідування  

уроків  із  метою  вивчення  роботи  

викладачів і майстрів в\н  над 

проблемою . 

вересень Методисти 

Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

 

5 Розробити стенд «Навчально – 

методична мета закладу». 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

6 Провести анкетування серед учнів 

ліцею «Чому я навчаюся». 

жовтень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

7 Провести анкетування серед 

викладачів ліцею по проблемі 

формування мотивації навчальної 

діяльності учнів. 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

8 Розробити методичні рекомендації 

«Мотивація – ключ до пізнання ». 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

9 Провести практичний  тренінг для 

майстрів в\н «Роль КМЗ у якісній 

організації  навчально – виробничого 

процесу». 

жовтень Методист 

Кот Г.Г. 

 

 

10 Провести   практикум  для викладачів 

загальноосвітньої підготовки «Не 

втратити жодного учня». 

листопад Методист 

Рибак О.М. 

 

 



11 Провести  засідання педагогічної  

майстерні «Його величність урок» для 

майстрів в/н. 

січень Методисти 

Кот Г.Г. 

Рибак О.М. 

 

12 Провести  круглий стіл «Скарбниця 

педагогічних знахідок: Мотивація 

навально – пізнавальної діяльності». 

лютий Методисти 

Кот Г.Г. 

Рибак О.М. 

 

13 Провести засідання педагогічної 

майстерні  «Професійний імідж 

педагога». 

березень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

14 Провести педагогічні читання 

«Видатні педагоги Чернігівщини». 

січень Методисти 

Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

 

15 Провести майстер-клас «Як створити  

власний блог». 

квітень Викладач 

Балабайко Н.М. 

Методист 

Рибак О.М. 

 

16 Провести психологічний тренінг 

«Способи попередження та подолання 

педагогічного вигорання». 

січень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

17 Оформити методичний збірник 

«Скарбниця педагогічних знахідок: 

Мотивація навчально – пізнавальної 

діяльності».  

квітень Методист 

Рибак О.М. 

 

18 Провести узагальнюючі засідання 

методкомісій за результатами 

реалізації методичної проблеми. 

Травень Методисти 

Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

Голови МК 

 

19 Провести ярмарок творчості 

«Талановита людина талановита в 

усьому». 

Червень Методисти 

Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

 

20 Розглянути  питання на засіданні 

педагогічної ради : 

-Характеристика прийнятого 

контингенту та психологічна адаптація 

учнів І-го курсу до навчально – 

виховного процесу в ліцеї. 

-Організація роботи над науково – 

методичною проблемою та завдання 

МК щодо підвищення ефективності 

навчально – виховного процесу. 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

жовтень 

Заступник д-ра з 

НВР 

Карпенко Л.Г. 

Психолог 

Музиря Н.В. 

 

Методисти 

Рибак О.М. 

Кот Г.Г 

 

 

 

 



 

Теоретичний етап  
2-й рік роботи   

(2017-2018 н.р.) 

 

 

 

№ Зміст роботи Дата Виконавці  

1 Оновити довідково-інформаційний 

методичний куточок  з визначеної 

проблеми в методичному кабінеті .  

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

2 Провести анкетування з молодими 

педагогічними працівниками. 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

3 Розробити методичні рекомендації 

щодо розробки методичного посібника 

«Збірник завдань для контролю знань 

учнів». 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

4 

 

 

Започаткувати  на  сайті ліцею сторінку 

«Методична скарбничка: «Мотивація 

навчально – пізнавальної діяльності». 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

5 Провести анкетування учнів «Моє 

життя в родині» 

вересень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

6 Школа комп’ютерної грамотності:  

допомога молодим педагогам-

початківцям в оволодінні 

інноваційними  педагогічними та 

інформаційно - комунікаційними 

технологіями навчання 

жовтень Викладач 

інформатики 

Балабайко Н.М. 

Методист 

Рибак О.М. 

 

7 Провести зустріч з випускником НПАЛ, 

заслуженим артистом України Дмитром 

Андрійцем «Ти можеш летіти» 

жовтень Заступник д-ра з 

НВР 

Карпенко Л.Г. 

 

8 Провести  круглий стіл «Співпраця 

класного керівника, майстра в/н з 

батьками учнів».  

жовтень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

9 Оформити стенд «Крок до 

майстерності» 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

10 Провести   засідання школи  

педагогічної  майстерності: педагогічна 

майстерня   «Тайм – менеджмент – 

управління часом».  

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

11 Провести турнір «Найкращий знавець 

географії».  

жовтень Викладач 

Остапець Н.В. 

 

12. Провести засідання клубу молодого жовтень Методист  



педпрацівника:  методичний тренінг 

«Сучасний урок». 

Рибак О.М. 

13 Провести лекцію для батьків «Підліток 

і його проблеми» 

жовтень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

14 Взяти участь у Всеукраїнському 

вебінарі до дня працівників сільського 

господарства, підготувати доповідь  

«Підвищення мотивації учнів до 

навчання з професії «Тракторист – 

машиніст сільськогосподарського 

виробництва» шляхом використання 

інформаційно – комунікаційних 

технологій» 

листопад Методист 

Рибак О.М. 

Викладач 

спецдисциплін 

Грищенко В.М. 

Майстер в\н 

Нємчик М.Г. 

 

15 Підготувати посібник «Англійська мова  

у професії: слюсар з ремонту 

автомобілів» 

листопад Викладач 

англійської мови 

 Дейнека І.П. 

 

16 Провести конкурс інформатиків 

«Інфоманія». 

листопад Викладач 

Балабайко Н.М. 

 

17 Провести турнір знавців хімії «Я 

люблю хімію!» 

листопад Викладач хімії 

Рибак О.М. 

 

18 Провести засідання школи педагогічної 

майстерності : педагогічний тренінг 

«Роль педагога у підвищенні мотивації 

учнів до навчання» 

грудень Методист 

Рибак О.М. 

Психолог 

Музиря Н.В. 

 

19 Провести конкурс творчих учнівських 

презентацій «Моя професія – запорука 

мого майбутнього».  

грудень Заступник д-ра з 

НВР 

Карпенко Л.Г. 

 

20 Взяти участь у профорієнтаційному 

заході «Вибір професії  - ключ до 

життєвого успіху» 

грудень Заступник д-ра з 

НВР 

Карпенко Л.Г. 

 

21 Провести педагогічні читання 

«Педагогічна діяльність М. 

Палтишева». 

січень Методист 

Рибак О.М. 

 

22 Ознайомитись з навчальним курсом  

«Сервіси Google у професійний 

діяльності викладача та адміністратора  

навчального закладу» 

січень Методист 

Рибак О.М. 

 

23 Провести засідання школи 

комп’ютерної грамотності: майстер – 

клас «Використання віртуальної дошки 

Padlet» . 

лютий Викладач 

інформатики 

Балабайко Н.М. 

 

24 Провести засідання школи  педагогічної  

майстерності: семінар - тренінг  

«Проблема формування мотивації 

навчальної діяльності учнів за сучасних 

умов».  

 Методист 

Рибак О.М. 

 



25 Організувати і провести методичний 

день «За крок до атестації. Досягнення і 

здобутки». 

Березень Методист 

Рибак О.М. 

 

26 Провести  практичне заняття школи 

комп’ютерної грамотності «Створення 

мережевої карти знань» . 

 

Березень Викладач 

інформатики 

Балабайко Н.М. 

 

27 Взяти участь у обласному конкурсі  

контенту педагогічної творчості на 

тему: «Методична робота – як 

мотиватор розвитку майстерності та 

професійного успіху педагога в 

освітньому просторі». 

Березень Методист 

Рибак О.М. 

Заступник д-ра  

з НВР 

Карпенко Л.Г. 

 

28 Провести засідання школи  педагогічної  

майстерності: круглий стіл 

«Формування інтересу до вивчення 

професії шляхом впровадження 

педагогічних і виробничих технологій». 

Квітень Методист 

Рибак О.М. 

 

29 Провести засідання клубу молодого 

педпрацівника: коло ідей «Як не треба 

давати відкритий урок».  

травень Методист 

Рибак О.М. 

 

30 Розробити методичні рекомендації 

«Мотивація як рушійна сила 

навчального роцесу» 

травень Методист 

Рибак О.М. 

 

31 Провести педагогічну виставку-конкурс 

методичних посібників  «Збірник 

завдань для контролю знань учнів» 

травень Методист 

Рибак О.М. 

 

32 Провести узагальнюючі засідання 

методкомісій за результатами реалізації 

загальнометодичної теми 

Травень Голови МК  

33 Розглянути  питання на засіданні 

педагогічної ради : 

- Мотивація – основа творчості 

педагога. Проблеми. Пошуки. 

Перспективи.  

-Про роботу методичних комісій над 

реалізацією методичної проблеми. 

 

 

 

Травень 

 

 

 

Методист 

Рибак О.М. 

 

Голови МК 

 

 

 


