
Методичні ради 

Тема. Організація методичної роботи як цілісної системи діяльності навчального закладу  

у 2016-2017 навчальному році. (вересень) 

1. Рівень професійної компетентності викладача (результати 

моніторингового дослідження) 

Беседовська І.В. 

2 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. 

Сушицька О.Л. 

 

3 Аналіз результатів захисту курсових робіт студентів ІV курсу. 

Внесення змін до тематики курсових робіт. 

Марченко Т.В. 

4 Індивідуальний план роботи викладача як один із пріоритетних 

шляхів у визначенні основних напрямів роботи. 

Герасимчук С.В. 

5. Обговорення та затвердження плану методичної роботи  Сушицька О.Л. ,голови ЦК 

 

Тема.  Атестація як засіб діагностики і підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників (жовтень) 

1 Концептуальні засади атестації педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів 

Беседовська І.В. 

2 Професійна діяльність і компетентність педагога сучасного  ВНЗ Сушицька О.Л. 

3 Портфоліо як засіб організації проходження атестації викладача Сойнова Н.І. 

Тема. Головні аспекти адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у ВНЗ (листопад) 

1 Психологічні аспекти адаптації студентів першого року навчання 

щодо умов ВНЗ: стан, проблеми  

Парфенюк Т.В. 

2 Викладач-куратор у сучасному навчально-виховному процесі куратори першого курсу 

3 Проблема гуманізму в педагогічній діяльності Бойко О.Ф. 

Тема.  Формування системного підходу до проблем  організації самостійної роботи студентів 

(грудень) 

1. Самостійна робота студентів  – шлях до підвищення якості знань Самойленко О.А. 

2. Підвищення  рівня мотивації саморозвитку студентів як основа 

підготовки успішного конкурентоспроможного фахівця  

Прохорова О.В. 

3.  Коучинг як сучасна технологія розкриття потенціалу людини з 

метою максимального підвищення й ефективності в роботі 

Дмитренко Н.І. 

Тема.  Формування національних та загальнолюдських цінностей у студентів коледжу (січень) 

1 Формування загальнолюдських цінностей  шляхом використання 

інноваційних підходів до організації позанавчальної виховної 

роботи зі студентами у контексті євроатлантичної інтеграції 

України. 

Майданюк В.В. 

2 Національно-патріотичні цінності, громадянська компетентність 

студентської молоді як важливі компоненти системи виховної 

роботи куратора навчальної групи. 

Васильчук Н.В. 

3 Волонтерський рух як пріоритетний фактор соціалізації особистості 

майбутнього вчителя. 

Старинець Г.В. 

Тема.   Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників як умова 

результативності навчально-виховного процесу в коледжі  (лютий) 

1 Основні шляхи розвитку професійного вдосконалення сучасного 

викладача  

Кононко М.Х. 

2 Роль самоосвітньої діяльності у професійному зростанні педагога Мельниченко О.Я. 

3 Аналіз заняття як складова підвищення педагогічної майстерності 

викладача. 

Рудницька Л.В. 

Тема. Розвиток комунікативної культури майбутнього вчителя в процесі професійної 

підготовки (березень) 

1 Формування культури спілкування, безпечного толерантного 

середовища та інформаційної культури учасників навчально-

виховного процесу 

Голуб Л.В. 

2 Формування особистісної медіа культури студентів Левченко С.Вал. 

3 Підвищення інформаційної культури викладача та студента як 

важлива складова педагогічного успіху 

Долінговська С.М. 



 

Тема.  Програмно-методичне забезпечення освітньо-виховного процесу: стан, проблеми, шляхи 

вирішення (квітень) 

1 Стан та шляхи подальшого поліпшення навчально-методичного 

забезпечення підготовки майбутніх фахівців. 

Беседовська І.В. 

2.  Формування інформаційно-комунікаційної компетенції викладачів 

та студентів коледжу. 

Корзун О.В. 

3. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення 

навчального процесу 

Кучик М.Ю. 

Тема.  Організаційно-методичні засади поліпшення професійно-практичної підготовки 

сучасних фахівців (травень) 

1 Ідеї гуманної педагогіки як основа професійно-практичної 

підготовки майбутніх освітян. 

Марченко Т.В. 

2 Роль сучасних інноваційних технологій та фахової майстерності 

методистів у поліпшенні професійно-практичної підготовки 

молодших спеціалістів. 

Антонюк Н.А. 

3 Формування методичних компетентностей соціалізації особистості 

молодших школярів, їх практичного і громадянського виховання 

під час підготовки і проведення пробних уроків із предмета «Я у 

світі». 

Левченко С.Віт. 

Тема.  Від творчого пошуку до педагогічних інновацій (червень) 

1 Психолого-педагогічні основи формування готовності майбутнього 

учителя до педагогічної творчості 

Красовська Л.В. 

2 Технології  ситуативного моделювання – шлях до формування 

креативної особистості 

Левченко С.Вал. 

3 Персональний сайт викладача як засіб упровадження новітніх 

інформаційних технологій 

Кириченко І.Л. 


