
 

 

 

 

ДНЗ «Ніжинський професійний  аграрний ліцей 

Чернігівської області» над методичною проблемою 

 

«Підвищення мотивації учнів до 

навчальної діяльності шляхом 

використання ІКТ» 
 

 

 

 



Підготовчий етап 

 

 

 
№ Зміст роботи Дата Виконавці  

1 Обговорення й затвердження методичної 

проблеми ліцею  на засіданні педради. 

серпень Лосина 

М.П. 

 

2 Складання  плану  роботи  над  

проблемою,  розподіл  обов’язків  між  

членами педагогічного колективу. 

вересень Рибак О.М. 

 

 

3 Дослідження готовності  до роботи над 

методичною проблемою (анкетування). 

вересень Рибак О.М.  

4 Організувати роботу педагогічних 

працівників над індивідуальними 

методичними проблемами (в рамках 

загальноліцейної проблеми та проблем 

методичних комісій). 

вересень Рибак О.М. 

 

 

 

 

Теоретичний етап  
1-й рік роботи   

(2016-2017 н.р.) 

 

 

№ Зміст роботи Дата Виконавці  

1 Оформити довідково-інформаційний 

методичний куточок  з визначеної 

проблеми в методичному кабінеті . 

вересень Рибак О.М. 

 

 

2 Продовжити роботу над папкою «Робота 

над методичною проблемою». 

вересень Рибак О.М. 

 

 

3 Організувати роботу творчої групи над 

методичною проблемою. 

вересень Рибак О.М. 

 

 

4 Організувати    взаємовідвідування  уроків  

із  метою  вивчення  роботи  викладачів і 

майстрів в\н  над проблемою . 

вересень Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

 

5 Розробити стенд «Навчально – методична 

мета закладу». 

жовтень Рибак О.М. 

 

 

6 Провести анкетування серед учнів ліцею 

«Чому я навчаюся». 

жовтень Музиря Н.В. 

 

 



7 Провести анкетування серед викладачів 

ліцею по проблемі формування мотивації 

навчальної діяльності учнів. 

жовтень Рибак О.М. 

 

 

8 Розробити методичні рекомендації 

«Мотивація – ключ до пізнання ». 

жовтень Рибак О.М. 

 

 

9 Провести практичний  тренінг для 

майстрів в\н «Роль КМЗ у якісній 

організації  навчально – виробничого 

процесу». 

жовтень Кот Г.Г. 

 

 

10 Провести практичний  практикум  для 

викладачів загальноосвітньої підготовки 

«Не втратити жодного учня». 

листопад Рибак О.М. 

Хомич В.В. 

 

11 Провести  засідання педагогічної  

майстерні «Його величність урок» для 

майстрів в/н. 

січень Кот Г.Г. 

Рибак О.М. 

 

12 Провести  круглий стіл «Скарбниця 

педагогічних знахідок: Мотивація 

навально – пізнавальної діяльності». 

лютий Кот Г.Г. 

Рибак О.М. 

 

13 Провести засідання педагогічної майстерні  

«Професійний імідж педагога». 

березень Рибак О.М. 

 

 

14 Провести педагогічні читання «Видатні 

педагоги Чернігівщини». 

січень Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

 

15 Провести майстер-клас «Як створити  

власний блог». 

квітень Балабайко 

Н.М. 

Рибак О.М. 

 

16 Провести психологічний тренінг «Способи 

попередження та подолання педагогічного 

вигорання». 

січень Музиря Н.В.  

17 Оформити методичний збірник 

«Скарбниця педагогічних знахідок: 

Мотивація навчально – пізнавальної 

діяльності».  

квітень Рибак О.М.  

18 Провести узагальнюючі засідання 

методкомісій за результатами реалізації 

методичної проблеми. 

Травень Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

Голови МК 

 

19 Провести ярмарок творчості «Талановита 

людина талановита в усьому». 

Червень 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 

 

 

Карпенко 

Л.Г. 

Музиря Н.В. 

 

 

Рибак О.М. 

Кот Г.Г 

 



 

 

Теоретичний етап  
2-й рік роботи   

(2017-2018 н.р.) 

 

 

№ Зміст роботи Дата Виконавці  

1 Провести анкетування з учнями І курсу вересень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

2 Поповнити  довідково-інформаційний 

методичний куточок  з визначеної 

проблеми в методичному кабінеті . 

вересень Рибак О.М. 

 

 

3 Продовжити роботу над папкою «Робота 

над методичною проблемою». 

вересень Рибак О.М. 

 

 

4 Організувати роботу творчої групи над 

методичною проблемою. 

вересень Рибак О.М. 

 

 

5 Організувати    взаємовідвідування  уроків  

із  метою  вивчення  роботи  викладачів і 

майстрів в\н  над проблемою . 

вересень Рибак О.М. 

Кот Г.Г. 

 

6 Започаткувати  на  сайті ліцею сторінку 

«Методична скарбничка». 

вересень Методист 

Рибак О.М. 

 

7 Провести практичний  тренінг для 

майстрів в\н «Методика розробки КМЗ з 

професії». 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

8 Провести   засідання педагогічної  

майстерні  «Тайм – менеджмент – 

управління часом». 

листопад Методист 

Рибак О.М. 

 

9 Провести  методичний тренінг «Сучасний 

урок». 

грудень Методист 

Рибак О.М. 

 

10 Підготувати матеріали для конкурсу 

«Методичний олімп» 

грудень Методист 

Рибак О.М. 

 

11 Провести педагогічні читання 

«Педагогічна діяльність Миколи 

Палтишева». 

січень Методист 

Рибак О.М. 

 

12 Провести майстер – клас «Використання 

віртуальної дошки Padlet». 

січень Викладач 
Балабайко Н.М. 

 

13 Провести бесіду психолога «Зона 

особистого комфорту» 

січень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

14 Провести семінар - тренінг  «Проблема 

формування мотивації навчальної 

діяльності учнів за сучасних умов». 

лютий Методист 

Рибак О.М. 

 

 

15 Підготувати матеріали до обласного Лютий  Заступник д-  



конкурсу методичного контенту ра з НВР  

Карпенко 

Л.Г. 

16 Провести практичне заняття «Створення 

мережевої карти знань». 

березень Викладач 
Балабайко Н.М. 

 

17 Провести круглий стіл «Формування 

інтересу до вивчення професії шляхом 

впровадження педагогічних і виробничих 

технологій». 

квітень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

18     

19 Провести  коло ідей «Як не треба давати 

відкритий урок».  

травень Методист 

Рибак О.М. 

 

20 Провести педагогічну виставку-конкурс 

методичних посібників  «Збірник завдань 

для контролю знань учнів». 

травень Методист 

Рибак О.М. 

 

 

21 Провести огляд-конкурс навчальних 

кабінетів, лабораторій, майстерень. 

Травень Методист 

Рибак О.М. 

 

22 Провести узагальнюючі засідання 

методичних комісій за результатами 

реалізації методичної проблеми. 

Травень Методист 

Рибак О.М. 

Голови МК 

 

23 Розглянути  питання на засіданні 

педагогічної ради : 

-Характеристика прийнятого контингенту 

та психологічна адаптація учнів І-го курсу 

до навчально – виховного процесу в ліцеї. 

- Про результати діагностичних 

контрольних робіт по перевірці 

фактичного рівня знань учнів І курсу із 

загальноосвітніх предметів.  Розробка 

заходів щодо ліквідації прогалин у 

знаннях учнів. 

- Мотивація – основа творчості педагога. 

Проблеми. Пошуки. Перспективи. 

- Про роботу методичних комісій над 

реалізацією методичної проблеми. 

- Роль майстра виробничого навчання у 

формуванні ключових компетентностей 

учнів. 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

Травень 

 

Травень 

 

Травень 

 

 

Карпенко 

Л.Г. 

Музиря Н.В. 

 

 

Рибак О.М. 

 

 

 

Рибак О.М. 

 

Голови МК 

 
Гальченко В.А.  
майстри в\н 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практичний етап  
3-й рік роботи   

(2018-2019 н.р.) 

№ Зміст роботи Дата Виконавці  

1 Провести анкетування «Девіантна 

поведінка» 

вересень Психолог  

Музиря Н.В. 

 

2 Провести психологічний   тренінг 

«Тімбілдинг «Один у полі не воїн». 

вересень Психолог  

Музиря Н.В. 

 

3 Провести педагогічний квест «Людина 

починається з добра», присвячений 100 

– річчу від дня народження В. 

Сухомлинського. 

жовтень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

4 Започаткувати на сайті ліцею 

віртуальну дошку «Стежинами добра». 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 
Балабайко Н.М. 

 

5 Провести екскурсію на виставку  
сільськогосподарської техніки та 

обладнання «ІнтерАГРО» 

листопад Методист 

Петрова Л.В. 

 

6 Провести екскурсію на виставку   

промислового обладнання та енергетики 

XVII ПРОМ ФОРУМ 

листопад Методист 

Рибак О.М. 

 

7 Провести   засідання педагогічної  

майстерні  «STEAM-технології – 

драйвер розвитку ключових 

компетентностей учнів». 

листопад Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

8 Провести  методичну майстерню 

«Форми і методи підвищення якості 

уроку». 

грудень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

9 Провести педагогічні читання «Василь 

Сухомлинський – відомий і 

незвіданий». (до 100 річниці з дня 

народження) 

січень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

10 Провести психологічний практикум «Як 

зберегти психологічне здоров’я» 

січень Психолог 

Музиря Н.В. 

 

11 Провести майстер-класи для педагогів 

«3-D квіти у желе»; 

«Відео, що надихають»; 

«Квітка маку зі стрічок» 

Січень Викладачі 

Деружинська С.М. 

Балабайко Н.М. 

Дейнека І.П. 

 

12 Провести майстер – класи 

«Використання додатків Google в 

січень 

травень 

Викладач 

Балабайко 

 



професійній діяльності викладача». Н.М. 

13 Провести семінар - тренінг  «Педагог – 

вічний учень». 

лютий Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

14 Провести педагогічний тренінг 

«Я крокую до майстерності».  

квітень Методист 

Рибак О.М. 

 

15 Провести  круглий стіл «Показовий 

урок – майстер клас чи вистава».  

травень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

16 Започаткувати  на  сайті ліцею сторінку 

«Випускники ліцею». 

Жовтень 

-листопад 

Методист 

Рибак О.М. 

 

17 

 

 

Провести огляд-конкурс навчальних 

кабінетів, лабораторій, майстерень. 

Травень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

18 Провести узагальнюючі засідання 

методичних комісій за результатами 

реалізації методичної проблеми. 

Травень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

Голови МК 

 

19 Провести педагогічну виставку-конкурс 

методичних посібників  «Збірник 

завдань для контролю знань учнів». 

Серед майстрів виробничого навчання 

травень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

20 Розглянути  питання на засіданні 

педагогічної ради : 

-Характеристика прийнятого 

контингенту та психологічна адаптація 

учнів І-го курсу до навчально – 

виховного процесу в ліцеї. 

- Про результати діагностичних 

контрольних робіт по перевірці 

фактичного рівня знань учнів І курсу із 

загальноосвітніх предметів.  Розробка 

заходів щодо ліквідації прогалин у 

знаннях учнів. 

- Розвиток компетентностей учнів з 

біології та географії як шлях до 

формування інноваційної особистості. 

- Про формування інтересу до вивчення 

предметів професійно – теоретичної 

підготовки шляхом впровадження 

педагогічних і виробничих технологій. 

- Активізація творчої діяльності учнів в 

процесі виробничого навчання 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

Січень 

 

 

 

Березень 

 

 

Карпенко Л.Г. 

Музиря Н.В. 

 

 

Рибак О.М. 

 

 

 

Рибак О.М. 

 

Остапець Н.В. 

 

 

Викладачі 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Майстри в\н 

 

 

 



Практичний етап  
4-й рік роботи   

(2019-2020 н.р.) 

 

 

 

№ Зміст роботи Дата Виконавці  

1 Провести анкетування педагогів 

«Самооцінка реалізації потреб педагогів  

у розвитку та саморозвитку» 

вересень Рибак О.М.  

2 Провести анкетування учнів нового 

контингенту 

вересень Психолог  

Музиря Н.В. 

 

3 Провести психологічний   тренінг 

«Медіація. Практика ненасильницького 

вирішення конфліктів». 

вересень Психолог  

Музиря Н.В. 

 

4 Започаткувати на сайті ліцею сторінки 

«Робітничі професії» 

жовтень Методист 

Рибак О.М. 

 

5 «Практичний  кейс «Використання 

інтернет-ресурсів в роботі викладача » 

жовтень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

6 Підготувати матеріали для участі в 

обласному конкурсі творчих учнівських 

проектів «Мій улюблений предмет у 

моїй професії» 

жовтень Методисти 

Петрова Л.В. 

Рибак О.М. 

 

7 Провести   засідання педагогічної  

майстерні  «Візуалізація навчання – 

запорука цікавого уроку» 

листопад Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

8 Провести  методичну майстерню 

"Формування інноваційної діяльності 

педагога» 

грудень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

9 Провести педагогічні читання  «Освіта 

за кордоном» 

січень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

10 Провести майстер – класи 

«Використання додатків Google в 

професійній діяльності викладача». 

січень 

 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

 

11 Провести психолого-педагогічний 

семінар «Булінг та мобінг у 

навчальному закладі: причини, 

наслідки, допомога» 

лютий Методист 

Рибак О.М. 

Психолог  

Музиря Н.В. 

 

12 Провести педагогічний тренінг 

«Я крокую до майстерності».  

квітень Методист 

Рибак О.М. 

 

13 Провести  круглий стіл  «Творче 

використання дошки під час проведення 

травень Методисти 

Рибак О.М. 

 



уроків» Петрова Л.В. 
15 Провести узагальнюючі засідання 

методичних комісій за результатами 

реалізації методичної проблеми. 

Травень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

Голови МК 

 

16 Провести педагогічну виставку-конкурс 

методичних посібників  «Збірник 

завдань для контролю знань учнів». 

Серед майстрів виробничого навчання 

травень Методисти 

Рибак О.М. 

Петрова Л.В. 

 

17 Продовжити участь викладачів і 

майстрів у навчанні на дистанційному 

курсі «Сервіси Google в роботі 

викладача». 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

 

18 Відвідувати  професійні виставки, 

майстер-класи, тренінги. 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

19 Розглянути  питання на засіданні 

педагогічної ради : 

Характеристика прийнятого 

контингенту та психологічна адаптація 

учнів І-го курсу до навчально – 

виховного процесу в ліцеї. Утримання 

та соціальний захист  учнів-сиріт та 

учнів інших пільгових категорій. 

 Про результати моніторингу по 

перевірці фактичного рівня знань учнів 

І курсу із загальноосвітніх предметів.  

Розробка заходів щодо ліквідації 

прогалин у знаннях учнів. 

Доцільність та стан використання ІКТ 

на уроках та в позаурочний час. 

Сучасні підходи до виховання  та 

навчання  покоління «Z»» 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Січень 

 

 

Травень 

 

 

Карпенко Л.Г. 

Музиря Н.В. 

 

 

 

 

Рибак О.М. 

 

 

 

 

Рибак О.М. 

Викладачі 

 

Петрова Л.В. 

 

 


