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Склад групи 

 

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

викладач соціально-економічних дисциплін. 

 

Члени групи:                                                  

Абрагам В.І. 

Горобець О.А. 

Корзун О.В. 

Левченко Н.В. 

Ляшук А.Б. 

Міненко Г.М. 

Меленець І.О. 

Новик Ю.І. 

Носок Н.М. 

Радкевич В.М. 

Самойленко Д.О. 

Феськов П.В. 

Хмелівська С.І. 

Шень В.А.. 

Шугайло В.Б. 

Шумінська Н.О. 

 

 

 

 

Проблема, над якою працює творча група: підвищувати професійний 

рівень, педагогічну майстерність і наукову компетентність викладача фахового 

коледжу. 



  Мета: розкриття ролі і можливостей науково-дослідницької роботи 

викладачів фахового коледжу у процесі формування власної професійної 

компетентності; підвищення професійної компетентності та науково-

методичного рівня педагогічних кадрів. 

 

Завдання 

1. Підвищення професійної компетентності та науково-методичного 

рівня педагогічних кадрів. 

2. Стимулювання інтересу до інноваційних процесів в освіті. 

3. Оволодіння навичками науково-дослідної роботи.  

4. Розвиток методологічної культури педагога-дослідника. 

5. Сприяти підвищенню рівня педагогічної майстерності викладачів.  

 

 

 

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 компетентнісного підходу в освіті. (Шумінська Н.О.) 

2. Формування професійної компетентності майбутнього педагога: виклики 

та реалії сьогодення (Самойленко О.А.). 

3. Практикум. Які компетентності ми формуємо у здобувачів освіти? (усі 

члени групи).  

ІІ засідання 

Грудень  

1. Педагогічні технології забезпечення компетентнісного підходу до 

підготовки майбутніх вчителів початкової освіти (Д.О.Самойленко) 

2. Огляд можливостей освітніх платформ для  формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців (Ю.І.Новик) 

3. Практикум. Створення онлайн-ігор для занять (усі члени групи)  

 

ІІІ спільне засідання  

Січень  

1. Сучасне заняття у фаховому коледжі у контексті компетентнісного 

підходу (О.В.Корзун). 

2. Компетентнісно-орієнтована методика навчання здобувачів 

освіти (В.А.Шень) 

3. Практикум. Створення відеопідкасту до заняття (П.В.Феськов). 

 

VІ засідання 

Квітень 

1. Академічна доброчесність здобувача освіти та викладача 

(С.Хмелівська). 

2. 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. 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 

3. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. та інші. Навчально-методичний 

посібник «Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» у 1–2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 

компетентнісного підходу». Київ. : Видавництво «Алатон», 2019. 128 с. 

4. Пометун О. І. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в 

основній школі : методичний посібник / О. І. Пометун, Н. М. Гупан, В. С. Власов. 

К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 208 с. 

5. Методика викладання у вищій школі на засадах компетентнісного 

підходу. URL: 

http://medcol.rv.ua/media/fb_files/методист/%2Bметодика_викладання_у_вищій_ш

колі_на_засадах_компетентнісного_підходу.pdf  

 

 

 

ІІ. Представлення результатів науково-дослідницької діяльності  

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

–  презентувати  результати роботи творчо-пошукової та науково-

дослідницької роботи на засіданні творчої групи; 

‒ створити онлайн-інструмент для навчання здобувачів освіти.  

 

http://medcol.rv.ua/media/fb_files/методист/%2Bметодика_викладання_у_вищій_школі_на_засадах_компетентнісного_підходу.pdf
http://medcol.rv.ua/media/fb_files/методист/%2Bметодика_викладання_у_вищій_школі_на_засадах_компетентнісного_підходу.pdf

