
            ЗАТВЕРДЖУЮ 

                     Директор коледжу 

        (Підпис існує) І. Д. Іванюк 

             «28»   08   2020 р. 
 

Програма  

професійного зростання педагогічних працівників Малинського 

лісотехнічного коледжу на 2020-2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

Зміст заходів Терміни 

виконання 

Відповідальні 

1. Участь у роботі дорадчих органів 

коледжу 

-«- Ковальчук Л.О. 

2. Участь у роботі семінарів підвищення 

методичної та психолого-педагогічної 

майстерності викладачів, кураторів 

академічних груп 

Згідно 

плану 

роботи 

  Вербицька  Т.Є. 

Мойсієнко Л.І., 

Лук’янчук І.В. 

3. Заняття у Школі фахового зростання 

молодих викладачів 

-«- Мойсієнко Л.І. 

4. Участь у роботі обласних методичних 

об’єднань 

-«- Ковальчук Л.О 

5. Проведення відкритих занять та поза- 

аудиторних заходів 

Згідно 

графіку 

Мойсієнко Л.І., 

зав. каф., голови 

ц. к. 

6. Взаємовідвідування навчальних занять, 

практик, позааудиторних заходів 

згідно інд. 

планів 

роботи 

Мойсієнко Л.І., 

зав. каф., голови 

ц. к. 

7. Участь в науково-практичних та науково-

теоретичних конференціях, що 

проводяться на базі  ЗВО І-ІУ рівнів 

акредитації 

протягом  

н. р. 

 

Ковальчук Л.О., 

зав. від., 

зав. каф., голови 

ц. к.  

8. Організація та проведення науково-

дослідної роботи, підготовка наукових та 

науково-методич. матеріалів, статтей до 

друку 

згідно інд. 

планів та 

планів 

гурт. роб. 

Завідувачі 

відділеннями, 

зав. каф., голови 

ц. к. 

9. Організація та проведення міжнародної 

науково-практичної конференції  

«Лісівнича наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку» 

березень -«- 

10. Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників відповідно до Постанови КМ 

України від №800 за 30-годинною 

програмою на базі НУБіП та ЖОІППО 

згідно 

графіка 

Михайленко В.М., 

Мойсієнко Л.І. 
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11. Робота над створенням та 

вдосконаленням навчально-методичних 

комплексів дисциплін (предметів) та 

практик 

постійно Методисти, 

зав. каф., голови 

ц. к. 

12. Участь у майстер-класах на базі Центру 

фахової передвищої освіти Міносвіти 

України 

згідно 

графіка 

Методисти 

13. Підготовка навчального контенту для 

автоматизованої системи управління 

освітнім процесом на базі платформи 

LCLOUD. 

до 01.04 Завідуючі 

відділеннями, 

Плашенко О.М., 

викладачі 

14. Вдосконалення планування та організації 

освітньої діяльності структурних 

підрозділів, викладачів на основі 

використання хмарних технологій 

протягом 

н. р. 

Робоча група 

15. Обговорення актуальних проблем 

педагогіки, психології та методики 

викладання під час круглих столів, 

дискусій, практикумів. 

згідно 

планів 

методоб. 

Ковальчук Л.О., 

Лук’янчук І.В., 

методисти 

16. Робота з обдарованою молоддю (гурткова 

робота, підготовка до участі в олімпіадах, 

конкурсах, змаганнях, виставках тощо) 

згідно 

планів 

гурт. роб. 

Зав. каф., голови 

ц. к. 

викладачі 

17. Розробка методик проведення 

навчальних занять,  сценаріїв поза- 

аудиторних освітніх і виховних заходів з  

урахуванням передового педагогічного 

досвіду ЗВО, ЗФПО та досягнень 

сучасної педагогічної науки. 

протягом 

н. р. 

Методисти, 

зав. каф., голови 

ц. к., викладачі 

 

18. Обмін досвідом навчальної роботи в 

системі «молодий викладач-наставник» 

-«- Викладачі-

наставники 

19. Організація лекцій, зустрічей з 

провідними науковцями, фахівцями 

лісової та суміжних галузей економіки.   

-«- Ковальчук Л.О., 

завідувачі 

відділеннями 

20. Обмін досвідом освітньої діяльності в 

рамках міжнародної співпраці відповідно 

до укладених угод 

-«- Ковальчук Л.О., 

завідувачі 

відділеннями 

21. Підвищення ділової кваліфікації 

педагогічних працівників шляхом 

самоосвіти за індивідуальною освітньою 

траєкторією  

протягом 

н. р. 

згідно інд. 

плану 

Викладачі 

 


