
Життя нічого не дає без праці. 

 Горацій 

 

Цікаво та насичено пройшла у нашому коледжі декада циклової комісії 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, яка відбулася з 27 березня по 31 

березня 2017 року. Організовуючи різноманітні форми навчально-пізнавальної 

діяльності та виховної роботи, викладачі циклової комісії ставили перед собою 

мету зацікавити студентів, активізувати їх здібності, розвивати нестандартне 

мислення, виявити творчу та обдаровану молодь. 

 

 

До проведення декади викладачі готувалися дуже ретельно: вони постійно 

ведуть пошук найрадикальніших форм та методів організації аудиторної та 

позааудиторної роботи. Завдяки цьому декада проходила різноманітно та 

цікаво.  

27 березня (понеділок) о 9:50  у вестибюлі коледжу відбулася виставка 

творчих здобутків викладачів загальнотехнічних дисциплін та студентів 

спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта.  



 

 

О 1500  Було проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з зі спеціальності 

«Технологічна освіта»: 

Робота учасника передбачала виконання тестів, теоретичних та практичних 

завдань, які охоплювали всі вивчені теми дисциплін "Обробка конструкційних 

матеріалів", "Загальні питання методики", "Механічна обробка деревини", 

"Механічна обробка металів". 

Студенти продемонстрували високий рівень знань, проявили свої творчі 

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

теоретичні питання, які застосовуються на уроках трудового навчання. 

 

«Технологічний практикум»  (211група)  

Призові місця 

вибороли: 

І місце – Кобилинський О.М. (211група); 

ІІ місце – Венедчук М.Г. (211група); 

ІІІ місце – Заїка В.С. (211група). 

 

Вітаємо переможців! 



 

"Методика навчання технологій" (221група) У олімпіаді приймало 

участь 9 студентів 

Призові місця 

вибороли: 

І місце – Демченко Д. 

(58балів); 

ІІ місце – Шлапак Т(52 бали); 

ІІІ місце – Бубон А.(46,5балів)  

Вітаємо переможців! 

 

 

 

 

  

 

 

 



«Основи техніки і технології» (231група) 

 

Призові місця 

вибороли: 

І місце – Бобрович М.С. 

(231група); 

ІІ місце – Савін  Д.В. 

(231група); 

ІІІ місце– Шаповалова Г.С. 

(231 група).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Нарисна геометрія та креслення" (241група). 

Призові місця 

вибороли: 

І місце – Філінський В.Р. (241група); 

ІІ місце – Башинський М.О. (241група); 

ІІІ місце – Кравченко Ю.О. (241група). 

 

 

Загальне І місце виборов Кравченко Ю.О. 

10-12 квітня 2017року переможець І етапу олімпіади буде представляти 

наш навчальний заклад у м. Умані, на заключному ІІ етапі олімпіади. 

Бажаємо Кравченку Ю.О. гідно представити наш заклад. 

 

28 березня (вівторок) було 

проведено відкрите заняття з 

нарисної геометрії  на тему: 

"Розгортка конуса" у 221 групі  

 

 



 

 

1530 відбулася науково-практична конференція "Актуальні проблеми професійної 

та технологічної освіти: досвід та перспективи", де прийняли участь студенти 

231 та 241 групи та викладачі комісії) 

Напрями роботи конференції: 

1. Інновації в професійній та технологічній освіті. 

2. Дидактичні, методичні та виховні аспекти сучасної підготовки учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів. 

Виступили: 

1. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її можливості та 

ресурси.(Герасимчук С.В.) 

2. Використання інформаційно-комунікативних технологій при вивченні 

загальнотехнічних дисциплін. (Вальоса Є.В.) 

3. Використання інформаційних технологій в професійній діяльності 

студентів ВНЗ І-ІІ акредитації. (Степанчук Л.М.) 

4. Використання групових технологій у навчанні майбутніх учителів 

інформатики. (Бобрович М.С.) 

5. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх     

фахівців. (Добрянський В.В.) 

6. Застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання. 

(Журба ) 

 

 



 

 

 

 

  



О 1530 29 березня 2016 року в Коростишівському педагогічному коледжі 

пройшов конкурс педагогічної майстерності "Моє покликання – учитель". 

Мета конкурсу – підвищення престижності професії вчителя, удосконалення 

професійно-педагогічної підготовки студентів, забезпечення готовності 

майбутніх учителів до реалізації завдань сучасної освіти, оволодіння 

технологією професійного самовиховання.  

Учитель! Слово ж яке!.. Учитель! Легко сказати! В нашій країні, де вчиться 

кожна дитина, вчитель – це перша людина. Майбутнє наших дітей, нашого 

народу – в руках учителя, в його золотім серці. Треба б, побачивши його на 

вулиці, за п'ятдесят метрів шапку скидати з повагою до нього. 

 

 

 

Участь у конкурсі взяли студенти 4-го курсу. 

 



 

 

1. Філінський Віталій Русланович: відмінник, відповідальний, входить до 

профспілки коледжу.  

 
 

 

 



2. Савін Олександр Львович: комунікабельний, відкритий, винахідливий 

 

 

3. Башинський Максим Олександрович: серйозність понад усе, в людях 

цінує порядність та чесність, відмінник. 

 

 



4. Кравченко Юрій Олександрович: володіє різними методиками 

проведення уроків, в коледжі пропагандист використання інноваційних 

технологій. 

 

5. Селезньов Родіон Володимирович: ввічливий, сором’язливий і водночас 

відповідальна особистість. 

 



Конкурсна програма складалася з чотирьох етапів: 

І етап: Привітання на цьому етапі конкурсанти представляють свої хобі, 

інтереси та захоплення. 

 

 

ІІ етап: Тестування, студенти продемонструють знання по своїй спеціальності. 

 



ІІІ етап: Фрагмент уроку, хлопцям на передодні конкурсу було задано домашнє 

завдання, перед ними було завдання підготувати фрагмент уроку з трудового 

навчання в 5-му класі, який вони продемонструють. 

 

 

Оцінюючи конкурсантів, журі враховувало самостійність точки зору 

автора, оригінальність запропонованих ідей, переконливість аргументів і фактів 

для обґрунтування теоретичних положень, виразність мови, мімічні й 

пантомімічні засоби впливу. 

 



 

ІV етап, завершальний: Майстер клас «Своїми руками», на якому номінанти 

покажуть свої здібності, навички володіння інструментом, а саме виготовлення 

виробу: «Формочка для тіста». Усі конкурси оцінюватимуться балами від 1 до 5  

 



 

 

Усі конкурсанти продемонстрували свою спроможність застосовувати 

знання в конкретних педагогічних ситуаціях, опиратись на засвоєні теоретичні 

положення, оперувати методами та прийомами педагогічної діяльності. 

Студенти проявили високий рівень організаторських, комунікативних, 

креативних  здібностей, які є основою професійної діяльності кожного вчителя. 



Під час конкурсу проводилися музичні паузи  у виконанні студентки 145 

групи Ольги Васильєвої (пісня «Плакала звезда»), Василенко Олександри 

студентки 134 групи та гурт «Веселі музики». 

 
 

    

 

 

 



Переможцями конкурсу педагогічної майстерності "Моє покликання – учитель" 

стали:  

І місце Філінський В.Р. (241група); 

ІІ місце Кравченко Ю.О. (241 група); 

ІІІ місце Савін О.Л. (241 група). 

 



 

 

29 березня провів пробний урок у НВК №9, студент 231 групи Бобрович М.С. 

урок на тему «Розробка ескізу точеного виробу» у 5-А класі. Методист - 

Добрянський В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 березня відбулася виставка виробів народного декоративно-прикладного 

мистецтва "Розмаїття орнаментів Поліського краю" Відповідальними за її були- 

Єрмак Б.І. та Сулковський А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На виставці було представлено екзаменаційні роботи студентів-

випускників з напрямку декоративно-прикладного мистецтва. Роботи 

вирізнились різноманітністю форм та стилем виконання. 



Це і токарні вироби кухонної утварі, сувенірні квіти, підсвічники. Вироби 

шкатулки оздоблені інтарсією, геометричною різьбою. Кухонні дошки 

вражають яскравістю художнього розпису. 

В роботах прослідковується тенденція збережених традицій та колориту 

надбань народних майстрів. Вміння художньо висловлювати почуття 

прекрасного. Вкладаючи в роботу не тільки знання, а й душу. 

31 березня о 1440 відбулося тематичне засідання циклової комісії 

викладачів «Використання Google сервісів у навчальному процесі». 

Викладач Герасимчук С.В. виступив з доповіддю "Використання Google 

сервісів для активізації навчальної діяльності", в якій зауважив, що Інтернет-

технології, зокрема сервіси Google дозволяють на якісно новому рівні 

розв’язувати завдання стосовно активізації самостійної роботи учнів з 

можливістю вибору індивідуальної траєкторії і темпу вивчення навчального 

матеріалу, подання інформації в інтерактивному режимі та аудіовізуальній 

формі, організації занять у віртуальних лабораторіях в режимі прямих 

вимірювань, забезпечення комунікації, віддаленими в часі і територіально в 

процесі організації навчально-дослідницької діяльності, підвищувати та 

стимулювати пізнавальні інтереси та ін... 

Добрянський В.В., викладач дисципліни "Обробка конструкційних 

матеріалів" виступив з методичним повідомленням "Комбіноване навчання як 

інноваційна освітня технологія у вищій школі". Викладач звернув увагу на те 

що, впровадження технології комбінованого навчання є одним із шляхів 

підвищення якості професійної освіти, виділивши, що у разі ретельного 

планування навчального процесу, комбіноване навчання пропонує студентам 

більш сприятливі умови для отримання вищої освіти та їх подальшої успішної 

реалізації у своїй майбутній професійній діяльності. 

З методичним повідомленням "Використання соціальних медіа та 

мобільних технологій у навчанні" виступив директор педколеджу, заслужений 

працівник освіти Мороз В.М. У своєму повідомленні він зазначив, що 

поширення мобільних пристроїв призводить до реального втілення моделі 

особистісно-орієнтованого, діяльнісного навчання, відмітивши, що в такому 



середовищі робота студентів з навчальними об’єктами в будь-який момент часу 

узагальнюється і корегується викладачем чи уточнюється при роботі в малих 

групах. Використання мобільних пристроїв в освітньому процесі надає 

можливість створити персоналізований професіональний і особиснісно-

орієнтований навчальний простір.  

1600 відбулося підсумкове засідання циклової комісії на якому були 

підведені підсумки методичного тижня. 

Підведення підсумків тижня проводилося в урочистій обстановці, 

переможці олімпіад та конкурсів були відзначені грамотами. 


