
Найвища насолода - зробити те,  

що, на думку інших, ви зробити не можете. 

Уолтер Беджот 

Цікаво та насичено пройшов у нашому коледжі методичний тиждень 

циклової комісії загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, який відбувся з 19 

березня по 23 березня 2018 року. 

 

Основною метою методичного тижня була демонстрація професійних 

досягнень педагогів через основні види освітньої діяльності. Педагогами були 

проведені відкриті заняття та заходи. Практично в усіх учасників методичного 

тижня заняття пройшли на належному методичному рівні, у кожного з них можна 

виділити найбільш цінне: правильний вибір форм, методів і прийомів навчання, 

використання новітніх інформаційних технологій в поєднанні з традиційними, які 

стимулювали активність та пізнавальний інтерес студентів.  

Проведенню тижня передувала плідна та клопітка робота. На  засіданні 

циклової комісії був розроблений план проведення тижня, визначені відповідальні 

за проведення заходів та відкритих занять в рамках означеної теми. 



 

Завдяки цьому методичний тиждень проходив різноманітно та цікаво.   

19 березня (понеділок) о 9:50 у вестибюлі коледжу відбувся Дайджест 

"Наука і техніка" для студентів спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта. 



1 місце - Бобрович Максим, 241 група, 

2 місце – Пожарський Артем, 241 група, 

3 місце – Войцехівський Владислав, 241 група, 

З 19 березня до 22 березня включно тривав веб-квест "Види різьблення" для 

студентів 211-241 групи.  

 

Серед художніх робіт в нашій країні найбільш розповсюджене і улюблене в 

народі здавна було різьблення по дереву. Різьбленням прикрашали житло і 

кораблі, меблі і посуд, знаряддя праці. Яскравістю образів, влучністю, 

спостережливістю, тонким гумором, оригінальною красою відрізняються народні 

дерев’яні іграшки. 

Багатовікова культура художників різьблення по дереву має національні 

традиції, які передаються з покоління в покоління при оздоблені різьбленням 

дерев’яних будинків, створені побутових декоративних виробів. Найкращі зразки 

таких виробів, створених народними майстрами бережно зберігаються в музеях 

нашої країни. 

Дерево в наші дні залишається улюбленим матеріалом художників. З нього 

створюють скульптуру, різьблені декоративно – утилітарні предмети. В області 

художньої обробки дерева працюють народні майстри і художники професіонали, 

організовано ведеться підготовка кадрів. 

Виконуючи завдання цього веб-квесту, студенти дізналися багато цікавих 

фактів про різні види різьблення.  

1 місце - Бобрович Максим, 241 група, 

2 місце - Костюченко Ярослав, 241 група, 

3 місце - Степанчук Любов, 241 група, 



О 1510  Було проведено І етап Всеукраїнської олімпіади  зі спеціальності 

«Технологічна освіта»:  

Робота учасника передбачала виконання тестів, теоретичних та практичних 

завдань, які охоплювали всі вивчені теми дисциплін "Технічне креслення" та 

"Технологічний практикум". 

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 - Курильчук П.В. 

ІІ місце - Матюшенко М.В. 

ІІІ місце - Бісик Б.І. 

  

Вітаємо переможців!  

  

 

 

"Технологічний практикум " (221група) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призові місця вибороли:  

І місце – Кобилинський О.М.  

                Бородавка Н.А. 

ІІ місце – Марчук В.Є. 

ІІІ місце – Якименко Р.Р. 

Вітаємо переможців! 

 

«Нарисна геометрія та креслення» (231група)  

  

 

 



 

Призові місця вибороли:  

І місце – Бубон А.І. 

ІІ місце – Антончук К.С. 

ІІІ місце – Шапоренко О.С.  

Вітаємо переможців! 

"Загальнотехнічні дисципліни" (241група). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призові місця вибороли:  

І місце – Вальоса Є.В. 

ІІ місце – Шаповалова Г.С. 

ІІІ місце – Бобрович М.С. 

Загальне І місце виборов Вальоса Є.В.  

24-26 квітня 2018року переможець І етапу олімпіади буде представляти 

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

Бажаємо Вальосі Є.В. гідно представити наш заклад.  

20 березня відбулася виставка-продаж виробів народного декоративно-

прикладного мистецтва "Розмаїття орнаментів Поліського краю" Відповідальним 

за її був 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.  

 

21 березня провів пробний урок у гімназії №5, студент 231 групи Прудіус 

А.Ю.  на тему «Технологія виготовлення лопатки кухонної» у 5-В класі. 

Методист – Сулковський А.В.  

Пробне заняття у СЮТ провів студент 231групи Фесенко В.І. на тему 

"Виготовлення технічних об'єктів з готових об'ємних форм". Методист Бусигін 

В.М. 

   

 

 

  

  

  

  

  

  



22 березня 1530 відбулася науково-практична конференція "Інформаційні 

технології у професійній діяльності", 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. 

Виступи: 



1. Використання інформаційних технологій для розвитку творчих здібностей 

учнів. (Невмержицький О.П.) 

2. Використання інноваційних технологій з метою підвищення якості засвоєння 

навчального матеріалу на уроках. (Пожарський А.С.) 

3. Особливості використання інноваційних методів на уроках трудового навчання. 

(Кобилинський Олександр) 

4. Виховний аспект уроку як джерело формування ціннісних орієнтацій учнів. 

(Бородавка Назарій) 

5. Використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання 

(Шаповалова А.С.) 

6. Використання інформаційних та мережних технологій у навчальному процесі. 

(Шлапак Т.А.) 

7. Сучасні освітні орієнтири запровадження інформаційних технологій в 

педагогічний процес вищих навчальних закладів. (Добрянський В.В.) 

8. Використання інформаційних технологій в вищих навчальних закладах. 

(Матюшенко М.В.) 

  



О 1530 21 березня 2018 року в Коростишівському педагогічному коледжі 

пройшов конкурс педагогічної майстерності "Учитель моє покликання". Мета 

конкурсу – підвищення престижності професії вчителя, удосконалення 

професійно-педагогічної підготовки студентів, забезпечення готовності 

майбутніх учителів до реалізації завдань сучасної освіти, оволодіння 

технологією професійного самовиховання.   

  

Участь у конкурсі взяли студенти 3-го та 4-го курсу.  

  

  

  



1. Веселий, енергійний, добрий, розумний та староста 241 групи Вальоса 

Євгеній Васильович. 

  

2. Спортсмен, розумний, чудовий друг та співрозмовник і просто чудовий 

студент Окрушко Максим  

 



  

3. Харизматичний, неперевершений, неординарний та приголомшливий 

Бобрович Максим Сергійович.  

  

  

4. Яскравий, талановитий, завзятий та чарівний Бубон Артем 

 

 



5. Енергійний, чуйний, розумний та фізорг 241 групи Гунько Микола 

Олександрович.  

 
 

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. Учасникам 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 засоби 

впливу.  

  
 

  



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

покажуть свої здібності, навички володіння інструментом. 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 123 

групи Катерини Нікуліної, Гриб Марини студентки 122 групи та гурт «Веселі 

музики».  

  

  



 

  

 Переможцями конкурсу педагогічної майстерності "Моє покликання – учитель" 

стали:   

І місце Бобрович Максим Сергійович (241група); 

ІІ місце Вальоса Євгеній Васильович (241 група); 

ІІІ місце Гунько Микола Олександрович (241 група). 

 



 

 

 

 

 



23 березня було проведено викладачем Ляшуком Ю.В. відкрите заняття з 

технічного креслення  на тему: "Побудова зображення гіперболи та параболи" у 

231 групі   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 березня о 1440 відбулося спільне засідання циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін і творчої лабораторії «Електронний 

підручник як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності у майбутніх 

педагогів». 

 

 

 

З доповіддю "Вербальна характеристика схеми курсу (електронного 

посібника)" виступила Меленець І.О., яка розповіла, що електронний підручник 



повинен не просто повторювати друкарські видання і бути їх електронною 

версією, а максимально використовувати всі сучасні досягнення інформаційних 

технологій.  

З доповіддю "Порівняння можливостей програмних засобів компіляції 

електронних книг" виступив Герасимчук С.В., який розповів, що при 

проектуванні і створенні електронного підручника та навчальних програм 

необхідно дотримуватися психологічних принципів взаємодії людини та 

комп’ютера.  

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.  


