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Склад групи 

 

Керівник групи: Самойленко О.А., доктор педагогічних наук, викладач 

соціально-економічних дисциплін. 

 

Члени групи:                                                  

Абрагам В.І., викладач педагогіки, спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, старший  викладач.                                                                                               

Алєксєєв А.О., викладач соціально-економічних дисциплін, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.                                                    

Білявська Л.П., викладач музичного виховання,  спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.                                                                                               

Войналович О.В., викладач фізичного виховання,  спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.                                                                                               

Жигадло О.М., викладач  фізичного виховання, спеціаліст першої 

кваліфікаційної категорії.                                                       

Клименко І.М., викладач української мови,  спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.                                                                                               

Красовська Л.В., викладач технологій,  спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист.                                                                                               

Левченко С.Віт., викладач педагогіки,  спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, старший  викладач.                                                                                                                                                                           

Литвинчук О.М., викладач образотворчого мистецтва з методикою,  

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший  викладач.                                                                                               

Микитенко І.Д., викладач іноземної мови,  спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист.                                                                                               

Прохорова О.В., викладач іноземної мови,  спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист.                                                                                               

Савіна М.В., викладач педагогіки,  спеціаліст першої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист.                                                                                               

Сердюк Л.М., викладач громадянської освіти,  спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист.                                                                                               

Сулковський А.В., викладач загальнотехнічних дисциплін,  спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.                                                                                               

Харитюк І.В., викладач української мови та літератури, спеціаліст 

другої кваліфікаційної категорії.                                       .        

Яценко В.К., викладач математики,  спеціаліст вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист.                                                                                               
 



Проблема, над якою працює творча група: підвищувати професійний 

рівень, педагогічну майстерність і наукову кваліфікацію викладача фахового 

коледжу. 

   

Мета: розкриття ролі і можливостей науково-дослідницької роботи 

викладачів фахового коледжу у процесі формування власної професійної 

компетентності; підвищення професійної кваліфікації та науково-методичного 

рівня педагогічних кадрів. 

 

Завдання 

1. Забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної 

науково-методичної проблеми. 

2. Підвищення професійної кваліфікації та науково-методичного рівня 

педагогічних кадрів. 

3. Стимулювання інтересу до інноваційних процесів в освіті. 

4. Оволодіння навичками науково-дослідної роботи.  

5. Розвиток методологічної культури педагога-дослідника. 

 

 

 

Очікувані результати роботи 

Реалізація індивідуальної науково-дослідницької діяльності викладача  

через різні форми , зокрема робота над індивідуальною методичною темою, 

участь у дослідно-експериментальній роботі різного рівня (індивідуального, 

локального, регіонального), виконання авторського дослідження на матеріалі і 

базі освітнього закладу, участь у конференціях, семінарах/вебінарах тощо. 

  

 

 

 



Тематика засідань творчої групи викладачів 

 

І засідання 

Жовтень 

1. Особливості професійної науково-педагогічної діяльності викладача 

фахового коледжу. (Самойленко О.А.). 

2. Освітні онлайн-платформи  у науково-педагогічній діяльності викладача 

фахового коледжу (Алєєксєєв А.О.) 

3. Практикум. Як обрати тему для участі у науково-практичних 

конференціях (усі члени групи).  

 

ІІ засідання 

Грудень  

1. Загальні правила підготовки тез доповіді для участі у науково-практичних 

конференціях (Литвинчук О.М.) 

2. Огляд тематики науково-практичних конференцій за галузями знання 

(Білявська Л.П.) 

3. Практикум. Формуємо обґрунтування теми статті (усі члени групи)  

 

ІІІ спільне засідання  

циклової комісії викладачів української мови та літератури з методикою 

навчання та членів творчої групи  

Січень  

1. Правила оформлення бібліографічних джерел (Клименко І.М.). 

2. Академічна доброчесність: практичний вимір (Тунік Н.Ц.). 

3. Практикум. Укладання списку використаних джерел (всі члени групи). 

 

 

 

 



VІ засідання 

Квітень 

1. Особливості формування висновків до наукової статті (Харитюк І.В.). 

2. технічні вимоги до оформлення результатів творчо-пошукової та 

науково-дослідницької роботи викладача (Левченко С.В.) 

3. Круглий стіл. Презентація результатів роботи творчо-пошукової та 

науково-дослідницької роботи викладачів (всі члени групи). 

 

Практична складова 

 

1. Опрацювати методичну літературу: 

1. Бопко І.З. Особливості та проблеми наукової діяльності викладача 

університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/.../cgiirbis_64.exe?.. 

2. Методологія наукової діяльності: навчальний посібник: вид. 2-ге, 

доповн./ за ред. професора Д.В. Чернілевського. – Вінниця: Вид-во АМСКП, 

2010. – 484 с. 

3. Педагогічна діяльність викладача вищого навчального закладу 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-

book/book/html/D/ispu_kiovist_Ficyla_Pedagogika_VSh/410.html 

4. Семакова Т.О. Науково-дослідницька робота як шлях формування 

професійної компетентності викладача [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik1/pdf/25.pdf 

5. Степашко М. Модель науково-дослідної роботи�� вищого 

навчального закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/17/visnuk_3.

pdf 

 

 

 



ІІ. Представлення результатів науково-дослідницької діяльності  

– підготувати наукову статтю до регіонального/всеукраїнського 

педагогічного видання; 

– взяти участь у науковій конференції (очно/заочно); 

–  презентувати  результати роботи творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи на засіданні творчої групи.   

 

 

 

 


