
Хоча б над тобою було сто вчителів – 

вони будуть безсилі, якщо ти не 

зможеш сам змусити себе до праці. 

Василь Сухомлинський 

Комп'ютеризація  життя суттєво змінила сприйняття людьми 

навколишнього світу. Істотно змінюється і характер навчання: відбувся 

перехід від застарілих дидактичних засобів до новітніх методик, що 

реалізують освітній процес. Із огляду на це, учитель повинен завжди прагнути 

до підвищення фахового рівня та методичної майстерності, вносити в 

навчальний процес нові методи презентації інформації. 

Метою методичного тижня циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін була демонстрація професійних 

та особистісних досягнень викладачів і студентів коледжу. Педагоги та 

студенти-практиканти провели показові заняття та уроки, на яких  

продемонстрували зростання професійного рівня: правильний вибір форм, 

методів і прийомів навчання, використання новітніх інформаційних 

технологій у поєднанні з традиційними. Це дозволило стимулювали 

активність та пізнавальний інтерес студентів.  

Проведенню тижня передувала клопітка робота. На засіданні циклової 

комісії був розроблений план, визначені відповідальні. 

18 березня (понеділок) 2019 року 

У вестибюлі коледжу студенти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології)  мали змогу ознайомитися з дайджестом «Наука. 

Освіта. Практика», а також взяти участь у грі «Угадай викладача», де були 

представлені дитячі фото педагогів циклової комісії. 

 



Із 18 березня до 22 березня тривав веб-квест «Технологія різьблення» для 

студентів 211-241 групи.  

Різьблення по дереву є одним із найбільш розповсюджених і улюблених 

у народі занять. Різьбленням прикрашали житло, меблі, посуд, знаряддя праці, 

і навіть кораблі. Багатовікова культура художників різьблення по дереву має 

національні традиції, які передаються з покоління в покоління. Найкращі 

зразки таких виробів зберігаються в музеях нашої країни. 

 

Виконуючи завдання цього веб-квесту, студенти дізналися багато цікавих 

фактів про різні види різьблення. 

1 місце – Якименко Роман,  231 група, 

2 місце – Антончук Катерина, 241 група, 

3 місце – Яцкевич Анастасія, 211 група. 

19 березня (вівторок) 2019 року 

Дослідницька робота сприяє розвитку фахової компетентності як 

студента, так і викладача.  

Тому актуальною була тема науково-практичної конференції 

"Формування професійної компетентності вчителів трудового навчання в 

сучасній школі», в ході якої було розглянуто термінологічну кореляцію 

базових понять компетентнісного підходу, здійснено аналіз професійно-

значущих умінь учителя трудового навчання, розкрито їх зміст, структуру, 

основні способи формування.  

    



    

Учасники представили доповіді за напрямками: 

 Формування професійної компетентності вчителів трудового навчання в 

сучасній школі;  

 Новітні технології у професійній та технологічній освіті. 

Секція №1 

1. Медійний простір як середовище зародження інфолюдини. 

(Герасимчук С.В.) 

2. Використання сервісів Google на уроках трудового навчання. 

(Кобилинський О.М.) 

3. Професійна компетентність педагога як показник його розвитку та 

запорука успішного навчання учнів на уроках трудового навчання. 

(Невмержицький О.П.) 

4. Формування професійної компетентності як засіб  підвищення професійної 

підготовки вчителів трудового навчання. 

(Сулковський А.В.) 

5. Професійна компетентність учителя трудового навчання на сучасному 

етапі розвитку освіти.  

(Виговський О.В.) 

Секція №2 

1. Професійна компетентність учителя трудового навчання  

(Курильчук П.В.) 

2. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій 

як педагогічна проблема.           (Окрушко М.О.) 

3. Новітні методи обробки гранітних матеріалів з допомогою верстатів з ЧПУ 

(Корженівський В.В.) 



4. Освітній веб-квест як технологія формування цілісної системи                  

знань та вмінь особистості. 

(Матюшенко М.В.) 

5. Рекомендації щодо проведення навчальних веб-квестів 

(Добрянський В.В.) 

20 березня (середа) 2019 року 

Студенти 231 групи продемонстрували свій рівень готовності до 

педагогічної діяльності. Гурткове  заняття на тему «Виготовлення паперових 

моделей" провів Корженівський В.В. (методист Добрянський В.В.) 

     

Урок у 6-В класі гуманітарної гімназії №5 м.Коростишева на тему 

«Технологія виготовлення флюгера» був проведений Савченком А.В. 

(методист Невмержицький О.П.) 

Уже стало традицією проводити конкурс педагогічної майстерності 

"Учитель моє покликання" для студентів 3 та 4 курсів спеціальності 013 

Середня освіта (Трудове навчання та технології). Основна мета заходу – 

підвищення престижності професії вчителя шляхом оволодіння технологією 

професійного самовиховання. 

Конкурсна програма складалася з чотирьох етапів 

І. Привітання (конкурсанти представляють себе, свої хобі, інтереси, 

захоплення тощо); 

ІІ. Тестування (студенти виконують завдання з педагогіки та фахових 

дисциплін); 

ІІІ. Фрагмент уроку (учасники демонструють фрагмент уроку з трудового 

навчання в 5-му класі, що був визначений шляхом жеребкування); 



ІV. Майстер клас «Своїми руками» (розважальна гра, що перевіряла 

практичні навички юнаків). 

   

   

Під час конкурсу проводилися музичні паузи у виконанні 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 – Кобилинський Олександр Миколайович (231 група); 

ІІ місце – Окрушко Максим Олександрович (241 група); 

ІІІ місце – Бородавка Назарій Андрійович (231 група); 

ІV місце – Бубон Артем Сергійович (241 група).  



 

21 березня (четвер) 2019 року 

Виставка-ярмарок виробів народного декоративно-прикладного 

мистецтва "Розмаїття орнаментів Поліського краю", підготовлена 

студентами спеціальності, вразила своїм різноманіттям.  

   

На виставці було представлено роботи студентів-випускників: це і 

токарні вироби кухонної утварі, сувенірні квіти, підсвічники. Вироби 

шкатулки оздоблені інтарсією, геометричною різьбою. Кухонні дошки 

вражають яскравістю художнього розпису. У роботах прослідковується 

тенденція збережених традицій та колориту надбань народних майстрів, 

уміння художньо висловлювати почуття прекрасного. 

І етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) передбачав виконання тестів, теоретичних та 

практичних завдань, які охоплювали всі вивчені теми спеціальних та 

загальнотехнічних дисциплін. 



Студенти продемонстрували високий рівень знань, проявили свої творчі 

уміння та навички. Окремим студентам вдалося краще за інших, розкрити  

запропоновані теоретичні питання. 

"Технологічний практикум" (211 група) 

    

 

І місце – Савченко О.С.  

ІІ місце – Світельський Є.О. 

ІІІ місце – Яцкевич А.В. 

 

 

 

"Технологічний практикум" (221 група) 

І місце – Бісик Б.І. 

ІІ місце – Михалков С.А. 

ІІІ місце – Москаленко О.Д. 

     



     

 «Технічне креслення» (231-241 групи) 

    

І місце – Окрушко М.О. 

ІІ місце – Кобилинський О.М. 

ІІІ місце – Демченко Д.О. 

"Загальнотехнічні дисципліни" (241 група) 

 І місце – Окрушко М.О. 

ІІ місце – Шлапак Т.В. 

ІІІ місце – Антончук К.А. 

 

 

 

 



22 березня (п'ятниця) 2019 року 

Викладачем Ляшуком Ю.В. проведено відкрите заняття із Захисту 

Вітчизни на тему: "Евакуаційні заходи" у 112, 311 навчальних групах. 

  

Завершився методичний тиждень спільним засідання циклової комісії 

викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін і творчої лабораторії 

«Сучасні засоби унаочнення»,  на якому розглядалися питання: 

1. Використання мультимедійних засобів подання навчального матеріалу. 

(Савіна М.В.) 

2. Використання сенсорної дошки під час подання нового матеріалу. 

(Сойнова Н.І.) 

   

На підсумковому засідання циклової комісії було підбито підсумки 

методичного тижня та нагороджено грамотами переможців олімпіад і 

конкурсів. 

 


