
План 

роботи над проблемою «Удосконалення педагогічної системи роботи навчального закладу через підвищення професійної 

компетентності педагогів школи засобами впровадження інноваційних сучасних технологій»  

Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 47 з 2011-2014 

 

Основні етапи Цілі та зміст Методика досягнення мети 

(тематика педагогічних рад, 

методична робота з кадрами) 

Висновки та пропозиції 

1 етап 

2011-2012 

Організація науково-методичного 

супроводу: 

- з вивчення та оволодіння новітніми 

педагогічними технологіями; 

- удосконалення володіння методичним 

інструментарієм; 

 - розширення застосування 

інноваційних методологічних прийомів. 

1. Цикл педагогічних рад щодо 

впровадження  Державного 

стандарту початкової школи 

щодо державних вимог до рівня 

загальноосвітньої підготовки 

учнів, які відповідають змісту і 

структурі предметних 

компетентностей. 

2. ПДС «Втілення новітніх 

комунікаційних технологій 

шляхом співпраці з спільнотою 

мережі «Партнерство в навчанні». 

3.Методичний форум творчих 

вчителів. 

4. Педагогічна майстерня. 

1. Створення методичних 

рекомендацій щодо 

особливостей впровадження 

новітніх педагогічних 

технологій. 

2. Розповсюдження передового 

педагогічного досвіду на рівні 

закладу, міста, друку у засобах 

інформації. 

 

 

2 етап 

2012-2013 

Організація системи методичної роботи 

щодо підвищення методичної та 

загальної культури педагога; 

Створення сприятливих умов для 

підвищення професійної компетентності 

та індивідуальності кожного 

педагогічного працівника. 

1.Цикл педагогічних рад за темою 

«Особливості функціонування та 

застосування у педагогічній 

практиці новітніх підсистем та 

технологій з підвищення якості 

освіти» 

2. ПДС з теми « особливості 

1. Створення методичних 

рекомендацій щодо 

особливостей впровадження 

новітніх педагогічних 

технологій. 

2. Розповсюдження передового 

педагогічного досвіду на рівні 



 

 впровадження та оволодіння 

ключовими компетентностями на 

міжпредметній основі.  

3. Педагогічна майстерня 

«Особливості впровадження 

варіативних програм та 

елективних курсів у допрофільній 

та профільній школі» 

4.Методичний форум творчих 

вчителів. 

закладу, міста, друку у засобах 

інформації. 

 

3 етап  

2013-2014 

Формування та  організація активно-

позитивного відношення педагогів до 

особистісної педагогічної діяльності, 

стимулювання творчої активності. 

1.Цикл педагогічних рад за темою 

«Скринінгові  дослідження 

результативності роботи 

педагогічної системи школи щодо  

впровадження інноваційних 

педагогічних технологій». 

2. Педагогічна конференція 

«Реалії та перспективи сучасної 

школи». 

3. Майстерня творчого вчителя. 

1. Узагальнення результатів 

системи діяльності школи на 

рівні освітнього округу № 7. 

2.  Розповсюдження 

передового педагогічного 

досвіду на рівні закладу, міста, 

друку у засобах інформації. 

 


