
Єдиний шлях, який веде до знань – це діяльність 

Б.Шоу 

Як завжди насичено та креативно проведено методичний тиждень 

циклової комісії викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Усі 

заходи цьогоріч об'єднано девізом:  «Здобуваємо освіту крізь онлайн!» 

Розпочали методичний тиждень з мотиваційної родзинки  – віртуальноїа 

газети «Цікаво знати», що створена в додатку jamboard та стрічки часу появи 

автомобіля (ресурс padlet.com), що розміщено на сайті ЦК. 

https://padlet.com/vladpoznyakov14/qij57gojzuscf1oh  

25.01.2021. Проблемам та перспективам змішаного та дистанційного 

навчання у сучасних умовах було приурочене засідання циклової комісії 

«Змішане навчання як технологія змін і трансформації». Присутні викладачі 

обмінялися досвідом використання сучасних, дієвих методів та прийомів 

проведення як онлайн, 

так і офлайн занять.  

Викладачами 

комісії проведено ряд 

відкритих занять із 

нарисної геометрії та креслення.   

Співпраця викладача та здобувачів освіти з дисципліни «Нарисна 

геометрія» була продемонстрована викладачем Сулковським Анатолієм 

Володимировичем на заняттях на тему «Взаємний перетин тіл обертання. 

Циліндр» (231 група) та «Взаємний перетин площин» (221 група) відділення 

«Технологічна освіта та фізичне 

виховання». 

Навчальні заняття спрямовані на 

формування у студентів готовності 

ефективно використовувати внутрішні 

(знання, уміння) і зовнішні 

https://padlet.com/vladpoznyakov14/qij57gojzuscf1oh


(інформаційні, матеріальні) ресурси для досягнення поставленої мети.   

Ознайомлення студентів із технікою виконання способів зображення 

геометричних тіл, які перетинаються, визначення положення їх у просторі та 

утворення ліній перетину між ними, формування вмінь виконувати проекційні 

та просторові зображення – все це відбувається під час розв’язання низки 

різнорівневих дидактичних і виховних завдань. Розвиток пізнавальних 

навичок студентів, формування вміння самостійно здійснювати зображення 

геометричних тіл в необхідній кількості, орієнтація в технологічній 

термінології - все це є результатом освітньої діяльності студентів на заняттях. 

Викладачем загальнотехнічних та 

спеціальних дисциплін Невмержицьким 

Олександром Петровичем разом зі студентами 

221 групи проведено відкрите заняття з 

навчального предмету «Креслення» на тему: 

«Перерізи. Види перерізів».  

У процесі розв'язування графічних 

завдань   студенти вчаться аналізувати вихідні 

дані під різним кутом зору, виділяти основне, 

узагальнювати, виконувати перетворення 

зображень, що сприяє формуванню творчої спрямованості мислення. А 

використання QR-коду та перехід за інтернет-посиланням, поетапне 

проведення закріплення вивченого матеріалу, використання роздаткових 

наочних матеріалів  полегшує сприймання та осмислення навчального 

матеріалу.  

Проведені заняття яскраво демонструють роль, яку відіграє графічна 

діяльність у розвитку мислення та пізнавальної активності студентів, у 

формуванні їх творчих здібностей і самостійності, розвитку їх спеціальних 

компетентностей.  Укотре доводять, що креслення є важливим засобом 

розвитку мислення.  



22.01.2021. Невмержицький О.П. провів також дистанційно заняття з 

предмета «Технології» на тему «Вибір об'єкта проектування. Моделі-аналоги» 

у 221 групі. 

Традиційно протягом тижня дистанційно були проведені олімпіади з 

дисциплін: 

- «Загальні питання методики» (Невмержицький О.П.),  

- «Методика навчання ТОГ», 131-133 групи (Красовська Л.В.),  

- «Технічне креслення», 231-241 групи (Сулковський А.В.),  

- «Робочі машини»,  241 група (Добрянським В.В.) 

Призери олімпіад 

Олімпіада з технічного креслення 

1 місце - Курильчук П.В., 241гр.  

2 місце - Порохнюк Д.Л., 231гр.    

3 місце - Зінченко К.Л., 241гр. 

Олімпіада з дисципліни «Робочі машини»  

1 місце - Курильчук П. В., 241 гр. 

2 місце - Позняков В.П., 241 гр. 

3 місце - Зінченко К.Л., 241 гр. 

Олімпіада з дисципліни «Методика навчання ТОГ» 

1 місце – Кравченко В.В., 133 гр. 

2 місце – Задорожня І.А., 131 гр. 

3 місце – Ляпун А.Ю., 133 гр. 

Олімпіада з дисципліни «Загальні питання методики» 

1 місце - Коляденко Д.О., 221 гр. 

2місце - Скольбуденко А.В., 221 гр. 

3місце - Покідов С. О., 221 гр. 

25.01.2-21-29.01.2021. В рамках тижня було проведено вебквести для 

студентів відділення «Технологічна освіта та фізичне виховання» та  для 

студентів відділення «Початкова освіта». Квести створені за допомогою 



навчального ресурсу сайта  Wordwall.net,  що має багатофункціональний набір 

інструментів для створення інтерактивних вправ. 

Переможці квестів 

Квест із технологічного практикуму 

Віктор Мусієнко (221 група) - 46 балів; 

Сергій Покідов (221 група) - 40 балів; 

Даниїл Вакуленко (221 група) - 37 балів. 

Арт-квест  

Юрій Столяренко (122 група) - 65 балів; 

Діана Кожемяк (123 група) - 65 балів; 

Ліана Онищенко (123 група) - 65 балів. 

Квест із загальнотехнічних дисциплін «Я це знаю краще всіх!» 

1місце - Влад Позняков (241 гр.) 

2місце - Курильчук Павло (241 гр.) 

3місце - Ігор Майданюк (221 гр.) 

Цікавим і змістовним було проведення квесту із загальнотехнічних 

дисциплін «Я це знаю краще всіх!», до якого входили такі завдання як: 

- вправа «Найти мітку»: 

перетягнути шпильки у 

правильне місце на 

зображенні; 

 

 

 

№  

з/п 

Розробник Предмет/ 

дисципліна 

Тема  Покликання 

1.  Алєксєєв А.О. технологічний 

практикум 

Квест із технологічного 

практикуму 

http://surl.li/qqqq  

2.  Литвинчук О.М. образотворче 

мистецтво з 

методикою 

Арт-квест http://surl.li/qqqn  

3.  Невмержицький О.П. загальнотехніч

ні дисципліни 

Я це знаю краще всіх! http://surl.li/qqqk  

http://surl.li/qqqq
http://surl.li/qqqn
http://surl.li/qqqk


- кросворд: використати 

підказки вчителя, щоб 

розгадати кросворд, 

торкнутися слова та 

ввести відповідь; 

- вправа «Відповідники»: 

натискати на відповідні 

варіанти, щоб 

використати їх. 

Повторювати доти, 

поки всі варіанти не 

будуть використані. 

- вправа «Літак» 

(використовуючи 

сенсорну панель або 

клавіатуру, залітати у 

правильні відповіді і 

уникати неправильних); 

- вправа «Вікторина»: 

серія запитань з 

кількома варіантами 

відповіді, тільки після 

визначення правильної 

відповіді можна продовжити шлях. 

Дистанційно були проведені й виставки творчих робіт студентів 

коледжу. 

26.01.2021. Віртуальна виставка-галерея малюнків студентів коледжу 

«Магія декоративного розпису», організатор викладач Литвинчук О.М. 

Малюнки студентів III-IV курсів зібрані у відео ролику, з яким можна 

познайомитись на сайті ЦК 



https://drive.google.com/file/d/1T6Ms0r_x3WdOEvY0Kc8oDvhVekLb9jpS/view?usp=sharing  

та віртуальна виставка-галерея творчих робіт студентів коледжу «Сповнені 

творчістю», організатор Сулковський А.В.  

https://drive.google.com/file/d/165o4GnI8Cyid0B9tq3R6g4SOa4XyE6wP/view?usp=sharing 

Майстер-клас з образотворчого мистецтва цього разу був проведений  з 

використанням соціальної мережі faсebook. Під час майстер-класу студенти 

знайомилися з сучасною графічною технікою дудлінг, активно вивчали 

особливості техніки, виконували малюнки новою технікою. 

               

Майстер-клас «Робота в програмі для виконання креслення Compas-3D», 

проведений в режимі відеоконференції на платформі Meet студентом 231 

групи Порохнюком Дмитром для ІІІ-ІV курсів (підготував викладач 

Сулковський А.В., запис розміщений на сайті ЦК   

https://drive.google.com/file/d/14O6aEACXFbr5dbvF1oS0NnMxSYCfPsNx/view   

         

 

https://drive.google.com/file/d/1T6Ms0r_x3WdOEvY0Kc8oDvhVekLb9jpS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/165o4GnI8Cyid0B9tq3R6g4SOa4XyE6wP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14O6aEACXFbr5dbvF1oS0NnMxSYCfPsNx/view


      

 

     Порохнюк Д.Л. продемонстрував елементарні початкові функції цієї 

програми та ознайомив із можливостями використання програми «Compas-

3D» в освітньому процесі.  

https://drive.google.com/file/d/1ziDF3l-SEO2v4BDaRgiI7vmBWu7fau4Z/view  

         За допомогою цього графічного редактора студенти можуть виконувати 

різні креслення і графічні роботи, а також застосовувати цю систему при 

курсовому проектуванні. Та найголовніше, майбутні вчителі технологій 

зможуть навчати своїх учнів проектувати технологічний процес, творчо 

підходити до праці, реалізовувати пошук раціональних рішень з певних 

практичних питань, адже, будь-які сучасні технічні засоби навчання і 

педагогічні технології якісні такою мірою, наскільки готові до їх використання 

педагоги.  

Програма достатньо проста і надійна в освоєнні; наявність меню в 

комбінації з піктограмами і спливаючими підказками дозволяє виконувати 

різні операції при кресленні і редагуванні. Compas-3D в базовому варіанті 

дозволяє, вибравши необхідну конфігурацію, отримати інструмент, 

спеціально налаштований для визначеної галузі проектування, включаючи 

https://drive.google.com/file/d/1ziDF3l-SEO2v4BDaRgiI7vmBWu7fau4Z/view


інтерфейс, спеціалізовані бібліотеки і каталоги. 

Майстер-клас «Оздоблення виробів із деревини в техніці декупажу» для 

231 та 241 групи проведений викладачем Сулковським А.В. Присутні мали 

можливість познайомитись із секретами виконання цієї техніки під час 

оздоблення скриньки та виготовити свій варіант оздоблення. 

27 січня 2021 року в рамках методичного тижня викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін  відбулася науково-практична 

конференція «ДО ВИТОКІВ РЕМЕСЕЛ РІДНОГО КРАЮ», в якій взяли 

участь викладачі, вихователі гуртожитку та студенти коледжу. 

Мета конференції:  проаналізувати значення та вплив народного мистецтва 

на естетичне і патріотичне виховання молоді, презентувати дослідження 

студентів з українських народних ремесел, залучення талановитої молоді до 

науково-дослідницької роботи.  

Народне мистецтво – це вираження душі народу, генофонд його 

культури. Це невичерпне джерело для професійного мистецтва, що 

відображається в його стилістичних ознаках національної художньої мови. 

Народне мистецтво як і 

національна мова є одним із умов 

існування народу. А значний 

інтерес до фольклору, 

національних мотивів у різних 

видах мистецтва – це 

найхарактерніша риса сьогодення. 

Народне декоративне мистецтво має багатовікову історію. Упродовж 

століть сотні тисяч майстрів створювали речі, необхідні людям у побуті, 

зберігаючи народні традиції, матеріалізуючи естетичний і моральний ідеал 

українського народу.  

Народні промисли, ремесла – це чудова сторінка національної культури. 

У художніх виробах, різноманітних за формою, орнаментальними мотивами, 



колоритом, назвами, технікою виготовлення, розкривається неповторний 

талант українського народу, його потяг до прекрасного. 

Найдавніші та найзахоплюючі українські ремесла стали об’єктом 

дослідження студентів нашого коледжу. 

Зі вступним словом  на конференції виступив Добрянський В.В., 

викладач загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. 

У роботі конференції взяли участь 9 студентів ІІ - ІV курсів, які 

презентували результати своїх наукових пошуків. Тематичні напрямки 

роботи: 

1. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ Виступили: Орел Г.В та Луцькова О.Ю. 

(вихователі гуртожитку), Мамич Яна  та Кононученко Анастасія(123 група). 

2. ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕМЕСЕЛ. 

Технології лозоплетіння як одному з найдавніших ремесел був 

присвячений виступ студента 241 

групи Михалкова Сергія (науковий 

керівник Невмержицький О.П.).  

Виготовлення господарсько-

побутових та художніх виробів з 

різноманітної еластичної сировини виникло так як і кераміка, раніше, ніж 

обробка деревини, металу, що вимагали відповідних знарядь виробництва. 

Сліди лозоплетіння знайдені археологами ще в неоліті. 

Про особливості в’язання гачком як одного з видів рукоділля, історію 

виникнення та розвиток способів плетення розповіла Золотунець Вікторія, 

студентка 132 групи (науковий керівник Гордійчук О.М.).   

 



Хом’якова Катерина, студентка  143 групи (науковий керівник 

Алєксєєв А.О.). представила своє дослідження на тему: «Дивовижний світ 

витинанки». 

Адже, витина́нки (від укр. слова - «витинати» - «вирізувати») — вид 

давнього слов'янського, зокрема українського народного декоративного 

мистецтва, що включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, 

силуетні тощо. 

Писанкарство – це один з 

видів народного розпису, у 

якому наші пращури втілювали 

свої прагнення, віру. Саме, 

писанкарство, його традиції  

стали предметом дослідження студентки 142 групи  Мельник Вікторії 

(науковий керівник Литвинчук О.М.). Адже, писанка – це символ весни, сонця, 

повернення природи до життя.  

Українська вишивка — це ще один із видів народного декоративного 

мистецтва українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині,  

шкірі, виконане різними швами; один із найпоширеніших видів оздоблення на 

предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках, рушниках 

тощо. 



Про історію та особливості  української вишивки розповіла Ярмоленко 

Лідія, студентка  133 групи (науковий керівник Красовська Л.В.). 

Токарною обробкою або точінням називається спосіб отримання деталей 

циліндричної форми різанням. Різноманітні художні вироби та вироби 

повсякденного вжитку (наприклад, тарілки, вази, таці тощо) можна 

виготовити за допомогою точіння. 

Про технологічну послідовність токарної обробки деревини розповів  

Курильчук Павло, студент 241 групи (науковий керівник Добрянський В.В.).   

Темою виступу Захарчук Ольги, студентка 143 групи (науковий 

керівник Литвинчук О.М.) стало минуле і сьогодення народної іграшки.  

На сучасному етапі народне декоративне мистецтво разом із народною 

піснею та чистим українським словом – джерела збагачення нашої 

національної культури. Змінюються часи, епохи та незмінним залишається 

єдине – прагнення людини до прекрасного. Щаслива та людина, яка вміє 

творити прекрасне своїми руками, сприяє вихованню творчих здібностей 

вихованців, розумінню самобутньої народної спадщини. 

28.01.2021. Пройшла зустріч із учителями трудового навчання шкіл 

міста «Реалії та виклики дистанційного та змішаного навчання». 

Проведена панельна дискусія, в якій взяли участь:  

- Бородавка Назарій, учитель трудового навчання Коростишівського НВК 

«Школа-ліцей» інформаційних технологій ім. Л.Х. Дарбіняна, керівник 

гуртка Центру дитячої та юнацької творчості;  



- Сахно Артем, учитель трудового навчання та інформатики Ліцею №9  

ім. Олега Ольжича; 

- Кукса Микола, учитель інформатики Коростишівської гуманітарної 

гімназії №5  ім.Т.Г.Шевченка, керівник гуртка СЮТ. 

Перехід на дистанційне навчання, зумовлений пандемією, став 

неочікуваним та доволі серйозним випробуванням для всіх учасників 

освітнього процесу – освітян, вчителів, учнів та їхніх батьків. 

Після тимчасової розгубленості всім довелося прийняти цей виклик та 

швидко адаптуватись до нових реалій, а питання розвитку дистанційної освіти 

набуло неабиякої актуальності. 

І хоча дистанційне навчання не є заміною очного та ніколи не 

планувалося на довгострокову перспективу, воно може стати ефективним 

інструментом не тільки під час карантину.  

Майбутнє – за змішаним навчанням, яке дуже легко перемикати в різні 

режими: збільшувати чи зменшувати офлайн- або онлайн- компоненти, 

обирати різні організаційні моделі та стратегії відповідно до можливостей, 

потреб і викликів.   

Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, 

комунікувати з учнями на відстані, надихати та мотивувати їх до навчання, 

допомагати батькам – це ті компетентності, якими зараз мають володіти 

сучасні конкурентоспроможні вчителі і не лише технологічної та початкової 

освіти, саме цим питанням присвячена була панельна дискусія. 

Професійний стандарт учителя має стати важливим орієнтиром у 

контексті змін, переформатування освіти. 

Учителі змушені були швидко навчитись працювати з платформами 

дистанційного навчання. Недостатньо опанувати елементарних операцій на  

комп’ютері, а нагальною необхідністю стало оволодіння безліччю 

платформами та ресурсами для якісного створення електронного навчального 

контенту. 



Втім, цього недостатньо, – проблемними також є живе спілкування в 

режимі онлайн.  

Змішаний навчальний процес, за якого поєднуватимуться дистанційна та 

очна форми, буде стрімко розвиватися.  

Загалом, кожен учитель, отримавши педагогічну свободу у виборі 

методів, використовував найзручніші для себе онлайн-інструменти, 

попередньо переконавшись, що більшість учнів також має до них доступ. 

Новий досвід та навички, які вчителі, освітяни, батьки та учні отримали 

під час карантину – одна з переваг дистанційного та змішаного навчання. 

Дискутуючи прийшли до спільної думки, що дистанційне навчання – це 

вимушена міра: воно не може повністю замінити очну роботу в класі.  

Але весь світ вже давно успішно використовує інструменти 

дистанційного навчання, і ми також маємо сприяти їх ефективному 

застосуванню в освітньому процесі. 

Це урізноманітнить процес навчання, зробить його інтерактивним, 

дозволить оптимізувати час, якого завжди бракує на якісне засвоєння 

програми, частково вирішить проблеми висококваліфікованих вчителів у 

сільській місцевості тощо. 

Сучасні реалії спонукають до пошуку нових форм надання освіти з 

метою поліпшення її якості та доступу до неї, зокрема, в умовах соціального 

дистанціювання під час пандемії". 

Уже вкотре, традиційно,  28 січня 2021 року, в рамках методичного 

тижня циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін відбувся конкурс педагогічної 

майстерності "Учитель –моє 

покликання" для студентів 3 та 4 курсів. 

Це один із заходів науково- методичного  

проєкту «Сучасний учитель НУШ». 

Цьогоріч конкурс проходив в особливих умовах карантину. 



Для кожного учасника у майбутньому школа – це життя, а вчительський 

талант – це насамперед покликання і невтомна праця, що не може завершитись 

в одну мить. 

У конкурсі взяли участь розумні, талановиті, упевнені у собі та у своїй 

професійній майстерності студенти. 

Конкурс проходив у декілька етапів  

І. Представлення - візитка (конкурсанти презентували себе, свої захоплення 

тощо).  

 ІІ. Практичний конкурс «Своїми руками»  (студенти виконували завдання за 

технологічною картою, що перевіряла практичні навички учасників.

 

 

                         

                   

              

 

 

 

ІІІ. Конкурс ерудитів (учасники продемонстрували свою кмітливість, 

обізнаність та креативність).  

ІV. Конкурс «Запитань і відповідей «Я тобі, а ти мені» (де було 

продемонстровано рівень знань учасників із фахових дисциплін, знання 

методики викладання предмету та готовність впроваджувати їх у своїй 

майбутній професійній діяльності).  



          

 

 

 

 

 

 

       У ході заходу  конкурсантів та усіх присутніх вітали творчі колективи 

студентів педагогічного коледжу. 

        

   Усі конкурсанти продемонстрували належний рівень організаторських, 

комунікативних, креативних здібностей, які є основою професійної діяльності 

кожного вчителя.  

 

Переможцями конкурсу педагогічної майстерності за рішенням журі 

стали:  

І місце – Курильчук П.В. (241 група);  

ІІ місце – Порохнюк Д.Л. (231 група);  

ІІІ місце – Нерушева А.О. (231 група). 



      На завершення методичного тижня проведено підсумки квестів, 

оприлюднені результати олімпіад з  дисципліни, проаналізовано усі заходи та 

визначено напрямки спільної діяльності викладачів та студентів. 

     Усі матеріали заходів розміщено на сайті циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. 

 

  
 


