
29 листопада 2017 року на базі ВКНЗ "Коростишівський педагогічний 

коледж імені І.Я.Франка" Житомирської обласної ради відбулося  засідання 

методичного об'єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. Житомирської області. 

Учасники зібрання мали зустріч із 

директором коледжу, заслуженим 

працівником освіти України  Морозом 

В.М., який познайомив із 148-річною 

історією одного з найстаріших 

навчальних закладів України такого 

типу. У презентації було звернено увагу 

на досягнення педагогічного колективу, 

порушено основні проблеми 

освітянської галузі сьогодення та 

окреслено перспективи розвитку 

педагогічного коледжу.  

Позитивне емоційне враження на гостей справила виставка картин "Мій 

рідний край, моя земля" та виставка 

виробів народного декоративно-

прикладного мистецтва Малої 

академії "Криниченька" (керівник 

Марчинська Л.В.). Це незвичайна 

виставка, на якій ходиш від картини до 

картини, байдуже споглядаючи кожне 

наступне полотно. Тут хочеться 

подовгу затримуватися майже біля 

кожної речі, адже всі роботи 

підкуповують щирістю – чи то 

вишивка, чи вироби з бісеру, чи 

виконані у техніці оригамі, чи квілінг, чи роботи зі скла, металу та дерева, 

презентовані студентами спеціальності Технологічна освіта. 

Провідною ідеєю засідання була орієнтація на інноваційні освітні 

технології у підготовці фахівців як засіб формування професійних компетенцій 

з метою забезпечення якості вищої освіти. Інноваційність розвитку освіти – 

постійні нововведення в діяльність навчально-виховних закладів, в освітній 

процес – є тією нагальною потребою, без задоволення якої вона втратить 

взаємозв’язок з життям, загубить свій 

творчий потенціал, перетвориться в 

рутинну справу, непотрібну ні 

суспільству, ні особистості. Життя 

вимагає інтенсифікації пошуку, 

експериментування, введення новітніх 

технологій, застосування нових засобів 

навчання. Разом з тим, реалізація цих 

вимог не може здійснюватись хаотично, 

безсистемно, непродумано й без 

урахування того педагогічного досвіду, 



який в минулому приводив до відомих, а в багатьох випадках і до видатних 

педагогічних успіхів.   

Учасники засідання відвідали майстер-

клас «Чорна сповідь моєї Вітчизни» – 

бінарне заняття з української літератури 

та історії України, на тему: Василь 

Барка. Роман «Жовтий князь». 

Радянська модернізація 1929-1938 рр., 

що був проведений викладачами 

української літератури Старинець  Г.В. 

(старший викладач, викладач вищої 

кваліфікаційної  категорії)  та історії 

України Горобчук Л.М. (викладач  

другої кваліфікаційної категорії). Присутні зазначили високий рівень 

теоретичної підготовки студентів, їх активну участь у роботі, велике прагнення 

щодо оволодівання як предметними, так і фаховими педагогічними 

компетентностями, відповідальність і старанність під час виконання завдань. У 

процесі обговорення відзначено високий науково-методичний рівень 

проведеного заняття та професіоналізм викладачів.  

Якість, результати освітнього процесу залежать передусім від викладача, його 

теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.  

Підвищенню фахової підготовки педагогічних кадрів у ВНЗ сприяє 

спеціальна методична робота, яка 

збагачує їх педагогічними знахідками, 

дає змогу молодим викладачам 

оволодівати педагогічною 

майстерністю, підтримує в 

педагогічному колективі дух творчості, 

прагнення до пошуку. Методична 

робота спонукає викладача до засвоєння 

змісту нових програм і технологій їх 

реалізації, ознайомлення з 

досягненнями психолого-педагогічних 

дисциплін і методик їх викладання, 



вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, вдосконалення 

навичок самоосвітньої роботи. Вона забезпечує надання викладачу 

кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Тому методистів було запрошено на  круглий стіл, де обговорювалося 

питання моніторингу професійної компетентності педагогічних працівників.  

 

Адже як казав Девід Осборн, "Якщо не міряти результати, то не можна 

відрізнити успіхи від поразки". Беседовська І.В., методист коледжу,  

презентувала результати моніторингового дослідження, що було проведено у 

коледжі.  

Педагогічна компетентність – 

комплекс якостей особистості, що 

забезпечує високий рівень 

самоорганізації професійної діяльності 

та її результатів. Створення особистісно 

орієнтованої моделі підвищення 

кваліфікації викладача, розвиток його 

творчих можливостей лежить в основі 

роботи методичної служби. Важливу 

роль в реалізації цих завдань відіграє 

моніторинг професійної компетентності 

педагогічних працівників та інноваційні підходи щодо керівництва 

самоосвітньою діяльністю викладачів.  

  Результати моніторингу стали поштовхом для запровадження у методичній 

роботі коледжу діяльності творчих груп.   

Творчі групи - це організовані невеликі колективи передових, 

найдосвідченіших працівників освіти, які поглиблено вивчають розв’язувану 

педагогічною наукою проблему і забезпечують творче впровадження в практиці 

висновків і положень науки.   Творчі групи стали засобом розвитку сучасного 

стилю педагогічного мислення, становлення професійної компетентності 

викладачів, стимул до пошукової роботи щодо впровадження інновацій в 

навчально-виховний процес. Їх діяльність викликала жваве обговорення в 

учасників зібрання. 

Під час круглого столу своїми надбання поділилися Герасимчук С.В., керівник 

творчої групи «Електронний підручник як фактор підвищення 



 мотивації до навчальної діяльності у майбутніх педагогів»,  Марченко Т.В., 

керівник творчої лабораторії «Робочий зошит з друкованою основою як складова 

навчально-дидактичного комплексу», та Сойнова Н.І., керівник творчої 

майстерні  «Сервіси Google у професійній діяльності викладача». 

    Глибокі враження, патріотично наснажені почуття, відчуття насолоди 

викликала у присутніх Літературно-мистецька композиція «Людина. Мислитель. 

Митець» (стежками життя Г.Сковороди), що підготовлена викладачами-

методистами української літератури мови Долінговською С.М., Клименко І.М. 

та учасниками  літературно-мистецьких студій "Пролісок" та "Любисток". Захід 

презентовано в рамках роботи викладачі та студенти коледжу над філософсько-

педагогічний проект «Пізнай себе», що запроваджено з метою відзначення у 

2017 році 295-річчя великого українського мудреця, філософа, педагога, 

музиканта Григорія Сковороди, популяризації феноменальної творчої спадщини 

та практичного морально-світоглядного, 

природовідповідного й культуровідповідного вчення  Українського Сократа 

серед освітян. Учасникам зібрання було презентовано й інші заходи у рамках 

проекту. 

Організатори засідання поставили собі за мету дати учасникам можливість 

зарядитися оптимізмом і спонукати їх до висловлення ідей. Саме це 

й забезпечив обраний формат: звучали актуальні запитання, 

конструктивний обмін думками сприяв продуктивному діалогу.  


