
 
 
 
 
 
 
 

План роботи 

методичного об’єднання  

вчителів освітньої галузі «Технології» 

опорного закладу освіти  

«Грицівського ліцею»  

Грицівської селищної ради  

Шепетівського району  

Хмельницької області  

на 2020 - 2021 навчальний рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



І засідання 

Тема.  Створення освітнього середовища для формування ключових компетентно-

стей в умовах модернізації освіти. 

1. Реєстрація учасників. Привітання з початком нового навчального року.  

2. Аналіз роботи МО за 2019 – 2020 н. р. Основні завдання вивчення дисциплін 
освітньої галузі «Технології» та шляхи їх реалізації.  

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо вив-

чення предмета інформатика в 2020/2021 н.р. 
✓ програми; 

✓ підручники; 

✓ критерії оцінювання; 
✓ вимоги до оформлення документації; 

✓ санітарні норми та вимоги до оформлення кабінету інформа-тики;  

4. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо вив-
чення предмета трудове навчання (технології) в 2020/2021 н.р. 

✓ програми; 

✓ підручники; 
✓ критерії оцінювання; 

✓ вимоги до оформлення документації; 

✓ санітарні норми та вимоги до оформлення кабінету інформатики.  

5. Круглий стіл «Обговорення індивідуальних проблемних тем учителів.»  

6. Складання плану підготовки учнів до предметних олімпіад та планування позаклас-

ної роботи. 

7. Реалізація дистанційного навчання через Classroom. 

8. Затвердження плану роботи МО вчителів на 2020/2021 навчальний рік. Готовність 

кабінетів до роботи в новому навчальному році.   
 

 

ІІ засідання 

Тема.   Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних 

інноваційних технологій. 

1. «Метод проектів як засіб підвищення пізнавальної активності на уроках інформа-

тики» 

2. Ознайомлення із веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм), що необхідні 

для забезпечення дистанційного навчання. 

3. З досвіду роботи впровадження проектних технологій на уроках інформатики (веб-

квести) 

4. Сучасні педагогічні технології. Інноваційні технології навчання у сучасній школі. 

Застосування педагогічной технології “перевернутий клас”: плюси та мінуси. 

5. Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика. 

6. Опрацювати теоретичний матеріал щодо впровадження інноваційних технологій 
навчання.  Використовувати інноваційні методи та форми навчання на уроках. 

7. Підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад, учнівських кон-

курсів. 
 

 



ІІІ засідання 

Тема: Розвиток предметно-методичних та професійних компетентностей педагогів  як 
засіб підвищення предметних та ключових  компетентностей учнів. 

1. Поняття «Інновації». Класифікація інновацій . Житєвий цикл інновацій. 

2. Ділова гра як одна з форм інноваційного уроку. 

3. Майстер-клас «Програмування Lazarus». 

4. Педагогічне кафе «Креативність – хочу поділитись» 

5. Про підсумки обласних олімпіад. 

6. Створення спільної презентації «Дистанційне навчання педагога як необхідна 

умова розвитку інноваційного потенціалу» 
 

 

ІV засідання 
Тема:  Впровадження дистанційного навчання через використання ІКТ для розвитку і 

самореалізації особистості школяра 
1. Опрацювати науково-методичне забезпечення дистанційного навчання 

2. Панорама педагогічного досвіду «Дистанційне навчання школярів» (сервіс 

Classroom.) 

3. Освітній орієнтир – навчальна програма (аналіз стану виконання навчаль-

них програм). 

4. Безпека в інформаційному просторі (з досвіду роботи). 

5. Звіти вчителів про самоосвітню  діяльність. 

6. Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо удоско-

налення роботи методичного об’єднання на наступний навчальний рік. 


