
Має значення тільки те знання, 

яке використовується на практиці. 

Гордон Драйден 

 

Вимоги сьогодення стимулюють викладачів до підвищення педагогічного 

рівня та методичної майстерності.  Щорічно в коледжі проводиться декада 

циклової комісії як творча співпраця студентів та викладачів. Основним 

завданням декади є забезпечення належних умов для виявлення та розвитку 

творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього 

наукового світогляду та вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної 

майстерності викладачів. 

Із 29 лютого до 4 березня 2016року відбувся методичний тиждень комісії 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. 

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.  

29 лютого (понеділок) о 1510  

відбулося тематичне засідання 

циклової комісії викладачів 

«Формування пізнавальної 

діяльності студентів вищих 

навчальних закладів у процесі 

вивчення загальнотехнічних 

дисциплін». 

Викладач-методист Сулковський А.В. виступив з доповіддю "Методи 

стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів", в якій 

зауважив, що будь-яка діяльність передбачає наявність компонента мотивації. 

Тому основним джерелом інтересу до навчальної діяльності є насамперед її 

зміст. Для підвищення стимулювального впливу змісту навчання можна 

використовувати прийоми створення ситуації новизни, актуальності, 

наближення змісту до важливих наукових відкриттів  тощо. 



Антонюк О.О., викладач  

дисципліни "Обробка 

конструкційних матеріалів" 

виступив з методичним 

повідомленням  "Використання 

інтерактивних технологій 

навчання для активізації 

пізнавальної діяльності 

студентів". Викладач звернув увагу на інтерактивне навчання, як спеціальну 

форму організації пізнавальної діяльності, що припускає організацію і розвиток 

діалогового спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до сумісного 

вирішення загальних, але значущих для кожного учасника завдань. 

Методичне повідомлення "Групові форми організації пізнавальної 

діяльності" підготував аспірант Ляшук Ю.В. Він розповів про фронтальну 

навчальну діяльність, розкрив питання інтерактивного навчання як форму 

організації пізнавальної діяльності. навів приклади доцільного використання 

групових форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



О 16:00 29 лютого 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у конкурсі взяли студенти 1-4-х курсів. Конкурсна програма 

складалася з чотирьох завдань: 

1. Резюме. (візитівка учасників конкурсу). Учасники розповіли про себе та  про 

те, чому обрали професію вчителя. Критеріями оцінювання були: змістовність, 

лаконічність, оригінальність форми виступу, емоційність, виразність, культура 

зовнішнього вигляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мої перші кроки до професії. Мета цього конкурсу - описати найцікавіші 

моменти навчання. 

3. Публічний виступ на тему: «Кожне наше слово повинно нести в собі добро, 

справедливість, красу – в цьому суть наших етичних повчань». За 3 хвилини 

потрібно було аргументувати свою позицію. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 конкурс – Майстер-клас «А я умію і вас навчу». Це презентація захоплень та 

уподобань студентів. Критеріями оцінювання були: техніка виконання, 

володіння методикою навчання, взаємодія з аудиторією. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Переможцями конкурсу педагогічної майстерності "Моє покликання – учитель" 

стали:  

І місце Ляшук В.В. (241група); 

ІІ місце Кравченко Ю.О. (231 група); 

ІІІ місце Вальоса Є.В. (221 група). 

 



Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 

року № 1247 "Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2015/2016 навчальному році". Було проведено І етап олімпіади зі спеціальності 

"Технологічна освіта" (01 березня 2016 року). До участі допускалися студенти ІІІ 

та ІV курсів. Всього взяли участь 15 учасників. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Призові місця 

вибороли: 

І місце – Ляшук В.В. (241група); 

ІІ місце – Гуменюк С.П. (241група); 

ІІ місце – Касянчук Ю.О. (231група). 

Вітаємо переможців! 

20-22 квітня 2016року переможець І етапу олімпіади буде представляти наш 

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

Бажаємо Ляшуку В.В. гідно представити наш заклад. 

 

2 березня провів пробний урок у школі №1, студент 231 групи Кравченко Ю.О. 

урок на тему " Послідовність виготовлення та оздоблення виробу" у 5-А класі. 

Методист - Єрмак Б.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 березня студент 231 групи  Сушицький Є.Т. провів пробний урок у школі № 5 

на тему " Ажурне випилювання" . Методист Бусигін В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 березня о 16:00 відбулося засідання круглого стола на тему " Формування 

професійної комплектності майбутніх фахівців".  

 

Виступив голова комісії Герасимчук С.В. з доповіддю "Використання 

інформаційних та мережних технологій у навчальному процесі". В якій розкрив 

поняття про сервери, їх можливості, переваги та недоліки. Також використання  

серверів у повсякденному житті і навчанні. розкрив риси сервісу Веб 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Невмержицький О.П. 

виступив з повідомленням 

"Застосування комп’ютерно-

інформаційних технологій у 

навчальній діяльності" В якій 

навів багато  різноманітних 

прикладів  застосування у 

навчальній діяльності 

комп'ютерно-інформаційних технологій. 

Сулковський А.В. у виступі "Формування професійної компетентності в 

студентів як фахівців та активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на 

уроках трудового навчання в школі" охарактеризував рекомендації студентам у 

організації навчально-виховного процесу з використанням проектних технологій 

на уроках трудового навчання. 

 

2 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. 

3 березня було проведено відкрите заняття  з дисципліни "Інженерна 

графіка" зі студентами 241групи на тему "Вигляди. Поставлення розмірів на 

виглядах". Провів дане заняття викладач-методист Сулковський А.В. 

Використання новітніх технологій дає розширені можливості студентам у 

вдосконаленні оволодіння основами креслення. Забезпечує формування стійких 

знань та застосувань їх на практиці. Так на занятті поряд з традиційними 

прийомами виконання креслення впроваджується виконання зображень з 

використанням програми "Компас", що дає можливості поглибити свої знання та 

підвищити якість та швидкість виконання. 

Для досягнення мети заняття викладач ефективно використовував різні 

форми та методи роботи. Давав  можливість студентам самостійно обирати 

спосіб виконання зображень, що стимулювало до творчості та активності на 

занятті. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 березня відбувся конкурс педагогічної майстерності "До вершин творчості" 

серед студентів 231 та 241 груп. 

  

 



 

 

 

Призові місця 

вибороли: 

І місце – Ляшук В.В. (241група); 

ІІ місце – Кравченко Ю.О. (231група); 

ІІ місце – Сєров О.В. (241група). 

Вітаємо переможців! 

 

4 березня 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. 


