
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У КОЛЕДЖІ 

(Звіт про методичну роботу в коледжі за 2017-2018н.р.) 

 

Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові,  

але школи різні, тому що різні вчителі.  

Школа — це передусім учитель.  

Особистість учителя —  

наріжний камінь виховання.  

 В.О. Сухомлинський 

 

Методична робота у коледжі – це цілісна система, заснована на досягненнях науки й 

передового педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу, 

це система взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення 

кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога (включаючи й заходи щодо 

управління освітою, 

самовиховання, самовдосконалення педагогів), на розвиток і підвищення творчого 

потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті – на 

вдосконалення навчально-виховного процесу, формування такої особистості випускника, 

яка не розгубиться на трудовому чи життєвому шляху через брак знань, досвіду, а вчасно 

знайде шляхи, способи та засоби самовдосконалення, аби бути затребуваним за будь-яких 

змін – суспільних, економічних. Ефективна організація методичної роботи з 

використанням інноваційних методів і технологій, неможлива без системності. 

Методичну діяльність слід розуміти як самостійний вид професійної діяльності 

педагога з проектування, розробки, конструювання, дослідження засобів навчання, які 

дають змогу здійснювати регуляцію навчальної діяльності як викладачів, так і студентів з 

окремих предметів чи їх сукупності. 

 

Об'єктом методичної діяльності викладача вищого коледжу є формування професійних 

знань, умінь та навичок. 

 

Предмет методичної діяльності – різні прийоми, методи та способи реалізації і 

регуляції процесу формування нових знань та вмінь з урахуванням специфіки змісту 

конкретного предмета. 

Суб'єктами педагогічної діяльності є викладач або загалом педагогічний колектив. 

Продуктами (результатами) методичної діяльності є навчальні плани, навчальні 

програми, робочі навчальні програми, методичне, інформаційне забезпечення дисциплін 

згідно з навчальними планами спеціальностей. 

 

Існують різні види методичної діяльності викладачів: 

 розробка навчально-програмної документації, методичних комплексів дисциплін; 

 розробка новітніх технологій, методів і форм навчання; 

 упровадження передового педагогічного досвіду; 

 розробка методики вивчення предмету/дисципліни; 

 методичний аналіз навчального матеріалу; 

 розробка й планування системи занять теоретичного та практичного навчання; 

моделювання й конструювання форм викладання навчального матеріалу на занятті; 

 розробка видів, форм, засобів контролю знань, умінь та навичок; 

 управління та оцінка діяльності студентів на заняттях; 

 робота над проблемами модернізації освіти; 

 робота над педагогічними проблемами. 

 

Структура методичної роботи складається із взаємопов'язаних тавзаємодіючих 

елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять переднавчальним закладом та 



втілюються у різних формах, методах і засобах. Увищому навчальному закладі І–ІІ рівня 

акредитації здійснюється колективна таіндивідуальна методична робота. 

Педагог повинен ставити перед собою завдання узагальнення й передачіметодичного 

досвіду, що переводить методичну діяльність з практичного рівня натеоретичний і 

обумовлює необхідність оформлення її в самостійний видпрофесійної діяльності педагога. 

Методична робота педагога перетворюється впрофесійну методичну діяльність, яка 

створює умови й забезпечує розробкузасобів навчання різного призначення, методів, 

методик викладання, навчальнихпрограм тощо. 

Системний підхід до організації методичної роботи ВНЗ І–ІІ рівняакредитації 

визначає шляхи активізації формування особистості.На основі системного підходу до 

організації методичної роботивикористовується особистісно-орієнтовний підхід й наукова 

організація 

педагогічної праці, забезпечується створення психолого-педагогічних умов. 

Системний підхід дозволяє виважено обрати та застосовувати форми таметоди 

організації методичної роботи, застосовувати творчий підхід й дотриманнядержавних 

стандартів. 

 

Системний підхід до організації методичної роботи у коледжі 

Напрями методичної діяльності у коледжі. Методична робота є 

важливоюскладовою навчального процесу й спрямована на вирішення завдань щодо 

підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу довдосконалення 

змісту, організації й методів навчання. 

Пріоритетними залишаються: 

 підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов'язаннямивисококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодшийспеціаліст»; 

 забезпечення потреби суспільства у конкурентоспроможних, компетентних та 

відповідальних фахівцях; 

 надання повної загальної середньої освіти; 

 упровадження освітніх інноваційних технологій; 

 спрямування освітнього процесу на всебічний розвитокособистості та задоволення 

її потреб;  

 формування якісного контингенту студентів; 

 спрямування зусилля на підвищення відповідальності посадових осіб,причетних до 

забезпечення якості освітньої діяльності та виховання; 

 проведення моніторингу якості освіти (група – курс – відділення– коледж), 

оцінювання здібностей студентів із застосуванням тестових технологій; 

 продовження проведення інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу; 

 ефективне використання матеріально-технічних ресурсів коледжу; 

 застосування новітніх інформаційних та педагогічних технологій. 

 

Методична робота орієнтована на створення нових принципів і методівефективного 

управління процесом навчання студентів, на створення методичногозабезпечення 

дисциплін й удосконалення існуючих форм і видів занять зістудентами. 

 

Напрями методичної діяльності у коледжі: 

1. Створення навчально-методичної документації: 

1) Перспективне та поточне планування змісту освіти та навчально-методичної 

роботи (розробка стандартів вищої освіти, навчальних планів,навчальних програм, 

робочих навчальних програм та їх удосконалення). 

2) Написання і підготовка до видання навчальних посібників, навчально-

методичних збірників, інструктивно-методичних матеріалів до лабораторних,практичних 

робіт, методичних матеріалів до семінарських занять, матеріалів іметодичних вказівок до 

самостійної роботи студентів. 



3) Створення засобів для контролю знань студентів з дисциплін: 

методичнихматеріалів і завдань до модульних, комплексних, директорських 

контрольнихробіт, до семестрових екзаменів, до державної підсумкової атестації, 

державнихекзаменів з використанням тестових та комп`ютерних технологій. 

4) Створення навчально-методичних комплексів з дисциплін 

спеціальностейвідповідно до сучасних вимог до рівня підготовки фахівців. 

5) Створення навчально-методичного забезпечення курсового тадипломного 

проектування. 

6) Визначення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, 

створенняметодичних рекомендацій із планування, організації й контролю 

самостійноїроботи студентів. 

7) Написання і підготовка до видання статей з питань освіти і педагогіки. 

2. Організація системи підвищення кваліфікації та педагогічної 

майстерностівикладачів. 

3. Атестація педагогічних працівників. 

4. Вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної 

роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять іорганізаційних 

форм навчання. 

5. Організація проведення показових відкритих занять, відкритих занять досвідчених 

викладачів. 

6. Створення інформаційного забезпечення дисциплін для проведеннялекцій із 

застосуванням мультимедійних систем. 

7. Аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичноюлітературою, 

формування поточних планів видання підручників, навчальних іметодичних посібників і 

вказівок. 

8. Організація роботи семінарів для молодих викладачів. 

9. Здійснення педагогічного дослідження в навчально-виховному процесі. 

10. Управління пізнавальною активністю студентів у процесі навчання,організація 

самостійної та пошуково-дослідницької роботи. 

11. Проведення рейтингової оцінки діяльності викладачів, циклових комісій. 

12. Організація пошуково-дослідницької роботи студентів. 

13. Підготовка і проведення конференцій для педагогічних працівників. 

14. Підготовка і проведення позанавчальних навчально-виховних 

заходів(студентських конференцій, читань, конкурсів, змагань тощо). 

15. Участь в обласних науково-практичних і науково-методичнихконференціях для 

ВНЗ І–ІІ р. а. 

16. Організація і проведення коледжанських науково-методичних конференцій. 

17. Підготовка виставок навчально-методичної роботи, творчих робіт. 

 

Основна методична робота була спрямована на реалізацію ІІ етапу «Практичне 

дослідження проблеми (2016/2017 н.р.)» роботи над єдиною методичною темою 

„Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом підвищення професійної 

компетентності викладачів та розвитку творчих здібностей студентів”: 

Якість методичної роботи у коледжі забезпечує взаємодія усіх 

компонентівструктурної схеми: педагогічної ради, методичної ради,методичного кабінету 

і 10предметних  циклових) комісій коледжу. 

Упродовж 2017-2018 н.р. з метою спонукання викладачів до творчої діяльності та 

реалізації загальної методичної теми в коледжі провадили діяльність творчі групи: творча  

група «Робочий зошит з друкованою основою як складова навчально-дидактичного 

комплексу» (керівник Марченко Т.В.), творча лабораторія «Сервіси Google у професійній 

діяльності викладача» (керівник Сойнова Н.І.), творча лабораторія «Електронний посібник 

як фактор підвищення мотивації до навчальної діяльності у майбутніх педагогів» 

(керівник Герасимчук С.В.), творча лабораторія «Дослідницька активність як основа 

навчально-пізнавальної діяльності викладачів та студентів» (керівник Самойленко О.А.), 



Школа педагогічної майстерності (керівник Дмитренко Н.І.), Школа професійного росту 

молодого викладача (керівник Тихоліз В.О.). 

Як результат діяльності творчих груп розроблено 9 зошитів з друкованою основою. 

8 електронних підручників, 9  викладачів закінчити курси "Сервіси Google у професійній 

діяльності викладача. Classroom". 

 Робочі зошити з друкованою основою, розроблені викладачами коледжу в 2017-

2018 н.р. 

№ 

з/п 

ПІБ Назва зошита 

1. Беседовська І.В. Педагогічна термінологія (словник-довідник) 

2. Антонюк Н.А. Зошит для контрольних робіт з української мови (5-9 класи) 

3. Старинець Г.В. Завдання для контролю і перевірки знань з предмета 

«Українська література» (І частина) 

4. Тихоліз Б.М. Навчання гри на музичних інструментах (баян). 

Навчально-методичний репертуарний збірник музичних творів 

для студентів 

5. Кочина Н.М. Анатомія, фізіологія та гігієна дітей шкільного віку (методичні 

рекомендації та завдання для самостійної роботи) 

6. Шень В.А. Психологія (загальна). Робочий зошит з друкованою основою. 

7. Долінська З.І. Тестові завдання із всесвітньої історії для студентів І курсу. 

Словник термінів із всесвітньої історії 

8. Самойленко О.А. Документально-методичний комплекс «Робота над 

першоджерелами при вивченні дисципліни «Основи 

філософських знань» 

9.  Войналович О.В. Баскетбол з методикою викладання (робочий зошит) 

10. Дітківська В.М. Робочий зошит з вищої математики (Лінійна і векторна 

алгебра. Аналітична геометрія) 

 

Електронні посібники, розроблені викладачами коледжу в 2017-2018 н.р. 

№з/п ПІБ Дисципліна Назвапосібника 

1.  Жигадло О.М. Волейбол з методикою 

викладання 

"Техніка гри у волейбол" 

2.  Шайкова А.Л. Психологія "Психологія у схемах і таблицях і 

короткий зміст курсу"(модуль І) 

3.  Сойнова Н.І. Корекційна педагогіка "Основи корекційної педагогіки" 

4.  Марченко Т.В. Я у світі "Методика навчання предмета "Я 

у світі" 

5.  Кириченко І.Л. Практичний курс 

інформатики 

"Практичний курс інформатики"  

6.  Микитенко І.Д. Іноземна мова "Практична граматика 

англійської мови" 

7.  Герасимчук С.В. Основи програмування "Алгоритми та мова 

програмування Паскаль" 

8.  Меленець І.О. Загальна фізіологія "Загальна фізіологія. Короткий 

зміст курсу" 

 

Педагогічна рада. 

Основні напрями діяльності педагогічної ради: 

Навчально-методична діяльність: обговорення питань діяльностінавчального 

закладу, пов'язаних з навчально-виховним процесом; аналіз якостізнань та вмінь 

студентів; обговорення стану і результатів методичної роботи внавчальному закладі. 



Організаційно-господарська діяльність: обговорення перспективних тапоточних 

планів роботи навчального закладу, перебігу і результатів організаційнихзаходів, аналіз 

підсумків роботи навчальногозакладу. 

Шляхи підвищення ефективності діяльності педагогічної ради тощо. 

Щоквартально проводяться педагогічні ради, де розглядаються шляхи іактуальні 

проблеми підвищення якості підготовки спеціалістів, роботапедагогічного колективу 

спрямовується на удосконалення навчально-виховногопроцесу за усіма напрямами 

роботи.При підготовці до засідань педагогічних рад коледжу готуються 

програмиперевірки роботи за визначеною тематикою: обмін досвідом роботи 

цикловихкомісій, взаємоперевірки роботи циклових комісій, контроль якості 

навчання,втілення у навчально-виховний процесінноваційних технологій, 

комп’ютеризаціянавчально-виховного процесу, правове виховання, стан практичного 

навчання таінше. 

 

Тема. Упровадження нового змісту й форм освітнього процесу, розвиток 

педагогічного мислення, накопичення інноваційного потенціалу – головні 

перспективні напрями розвитку сучасногоколеджу(серпень) 

1. Вибори секретаря педагогічної ради. Мороз В.М. 

2. 

Підсумки роботи навчального закладу за 2016-2017 

навчальний рік, що випливають з Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу, та пріоритетні напрямки 

роботи в 2017-2018 н.р. 

Мороз В.М., 

Беседовська І.В., 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

3. 
Звіт голів ДКК про державні кваліфікаційні іспити. Демченко А.М., 

Рудницька Л.В. 

4. 
Затвердження плану роботи коледжу на 2017-2018 

навчальний рік. 

Мороз В.М. 

5. Затвердження факультативів на  2017-2018 навчальний рік Сушицька О.Л. 

6. 
Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в 2017-2018 навчальному році. 

Невмержицький О.П. 

7. 
Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2017-2018 

навчальний рік 

Сушицька О.Л. 

8. 

Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за 

підсумками прийому в 2017 році та організація 

профорієнтаційних заходів в 2017-2018 навчальному році. 

Голуб Л.В. 

 

Тема. Психологія взаємовідносин, або Педагогіка співпраці викладача і 

студента (листопад) 

1 

Компетентнісна спрямованість у контексті євроатлантичної 

інтеграції через створення інноваційного простору в системі 

виховної роботи педагогічного коледжу. 

Демченко А.М. 

2 

Формування успіху як життєвого пріоритету  особистості 

студента через предметні  компетенції на заняттях з 

філологічних дисциплін. 

Долінговська  С.М. 

3 

Психолого-педагогічний аспект у формуванні сприятливого 

психологічного клімату в коледжі – важлива умова 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Парфенюк Т.В. 

4. 
Навчання з ЦЗ. Морально-психологічна підготовка населення 

до дій в надзвичайних ситуаціях. 

Ляшук Ю.В. 

5. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. Мороз В.М. 

Тема.     Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки 

фахівців (лютий) 

1 

Наскрізний контроль якості підготовки фахівця як 

ефективний засіб удосконалення навчально-виховного 

процесу 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 



2 

Підвищення  рівня мотивації саморозвитку студентів – 

основа підготовки успішного конкурентоспроможного 

фахівця при викладанні дисциплін соціально-економічного 

циклу. 

Самойленко О.А. 

3 

Вироблення інноваційного стилю діяльності викладача як 

необхідної умови формування професійно-компетентного 

конкурентоспроможного молодшого спеціаліста на ринку 

праці 

Прохорова О.В. 

4. Навчальний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. Невмержицький О.П. 

5. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. Мороз В.М. 

Тема.    Іміджеваскладоваосвіти ХХІ століття (квітень) 

1 
Профорієнтація як чинник формування іміджу та засіб 

підвищення освітнього потенціалу ВНЗ. 

Сушицька О.Л. 

2 

Професійний імідж викладача психолого-педагогічних 

дисциплін як чинник підвищення якості вищої освіти ХХІ 

століття. 

Марченко Т.В. 

3 
Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх 

вчителів нової української школи. 

Антонюк Н.А. 

4. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. Мороз В.М. 

 

Методична рада. 
Методична рада створена для спрямування діяльностівищого навчального закладу на 

виконання завдань Закону України «Про освіту»,«Про вищу освіту», підвищення якості та 

ефективності навчально-виховногопроцесу у навчальному закладі, сприяння піднесенню 

інтелектуального,морального, культурного та духовного рівня особистості викладача і 

студента. 

Завдання методичної ради: керування, організація та спрямування навчально-

методичної роботи педагогічних працівників з метою досягнення високого рівнязнань, 

практичних умінь випускників, розвитку творчих особистості викладача істудента, 

підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, впровадженняпередового педагогічного 

досвіду, передових технологій навчання, новацій упедагогічній науці, реалізації концепції 

національно-патріотичного та екологічноговиховання студентської молоді, підготовки 

спеціалістів, які готові досамовдосконалення, самостійного прийняття рішень. 

Методичний кабінет коледжу є центром методичної роботи, дезосереджуються 

інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали,матеріали кращого досвіду 

педагогічних працівників, зразки планувальної тазвітної документації, 

дидактичнихматеріалів тощо. 

Головною метою методичного кабінету є навчально-методичнезабезпечення 

навчально-педагогічного процесу в коледжі, організаціяудосконалення відповідної 

фахової освіти та кваліфікації педагогічнихпрацівників коледжу. 

Діяльність методичного кабінету будується на принципах доступності,гуманізму, 

демократизму, системного підходу до навчально-методичногозабезпечення, навчально-

виховного процесу, рівності умов для кожногопедагогічного працівника, щодо повної 

реалізації його духовного, інтелектуальногопотенціалу, науковості, гнучкості та 

прогностичності роботи з педагогічними ікерівними кадрами освіти, безперервності їх 

фахового вдосконалення. 

Завданнями методичного кабінету є: 

1. Координація методичної роботи педагогічних працівників коледжу. 

2. Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічнихпрацівників 

коледжу. 

3. Вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду,інноваційних 

освітніх технологій та їх упровадження у навчально-виховний процес. 

4. Узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 



5. Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення навчально-виховногопроцесу 

з метою підвищення його рівня. 

6. Створення організаційних умов для безперервного фаховоговдосконалення 

педагогічних працівників коледжу. 

7. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчогопотенціалу 

педагогів. 

8. Організація створення електронної бібліотеки методичного 

забезпеченнядисциплін. 

9. Організація створення комп'ютерного програмного забезпеченнядисциплін. 

10. Вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного 

процесу кадрами з відповідною базовою освітою. 

11. Організаційна на координаційна робота щодо проведення показовихвідкритих 

занять викладачів-методистів. 

12. Проведення щорічних науково-методичних конференцій коледжу. 

13. Підготовка педагогічних працівників коледжу до атестації. 

14. Організаційна на координаційна робота щодо створення інформаційного 

забезпечення дисциплін. 

Протягом 2017-2018 н.р. було проведено десять тематичних засідань методичної 

ради. 

Тема. Організація методичної роботи як цілісної системи діяльності навчального 

закладу у 2017-2018 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 2017-2018 н.р. 

Сушицька О.Л. 

 

3. Аналіз результатів захисту курсових робіт студентів ІV курсу. 

Внесення змін до тематики курсових робіт. 

Марченко Т.В. 

4. Обговорення та затвердження плану методичної роботи  Сушицька О.Л., 

голови ЦК 

Тема. Атестація як засіб діагностики і підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників (жовтень) 

1. Атестація педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів: крок за кроком 

Беседовська І.В. 

2. Атестації як один з методів оцінювання якості діяльності  

викладачів ВНЗ 

Сушицька О.Л. 

3. Портфоліо як засіб самоорганізації та саморозвитку 

особистості 

Круківська І.В. 

Тема.Педагогічний супровід навчальної взаємодії як дидактична умова адаптації 

студентів-першокурсників до умов навчання у ВНЗ (листопад) 

1. Специфіка соціалізації студентів-першокурсників на етапі 

адаптації до нових умов навчання. 

Куратори 

навчальних груп 

2. Деякі труднощі психологічного характеру адаптації студентів-

першокурсників до нових умов навчання у вищому 

навчальному закладі 

Парфенюк Т.В. 

3. Вплив стилю педагогічного керівництва на формування 

сприятливого психологічного клімату в студентському 

колективі. 

Клименко І.М. 

Тема. Упровадження хмарних технологій в педагогічну діяльність як форма 

активізації творчого потенціалу та створення умов для фахового зростання 

педагогів(грудень) 

1. Хмарні освітні технології – інструмент створення 

інформаційного середовища взаємодії учасників освітнього 

процесу. 

Кириченко І.Л. 



2. Упровадження мережевої співпраці через сайт, чат, віртуальні 

форми науково-методичної роботи. 

Сойнова Н.І. 

3.  Веб-квест як засіб активізації колективної навчальної 

діяльності студентів 

Меленець І.О. 

Тема.  Педагогічна практика як чинник професійного становлення 

майбутнього вчителя(січень) 

1. Використання новітніх інформаційних технологій у підготовці 

та проведенні пробних уроків з образотворчого мистецтва. 

Гордійчук О.М. 

2. Використання аудіо- та відеоматеріалів для розвитку 

діалогічного мовлення молодших школярів на позакласних 

заняттях з іноземної мови. 

Майданюк В.В. 

3. Пробні уроки з іноземної мови як важливий компонент 

становлення майбутнього вчителя початкових класів. 

Кубіцька О.А. 

Тема. Формування індивідуальної траєкторії підвищення професійної 

компетентності педагога (лютий) 

1. Акмеологічні аспекти розвитку особистості викладача та 

студента в сучасних умовах. 

Корзун О.В. 

2. Кластер як система професійного розвитку викладача. Самойленко О.А. 

3. Передовий педагогічний досвід  як результат творчої 

діяльності педагога, спрямованого на реалізацію актуальних 

завдань навчання й виховання.  

Герасимчук С.В. 

Тема. Ефективні технології креативної освіти – основа творчої 

самореалізації викладача та студента(березень) 

1. Креативність викладача як засіб розвитку особистості 

студента. 

Долінська З.І. 

2. Особливості організації навчально-виховного процесу в 

умовах креативної освіти 

 

Голуб Л.В. 

3. Інноваційні проекти як важливий фактор розвитку 

педагогічних працівників. 

Кочина Н.М. 

Тема. Науково-дослідницька робота студента як умова формування  

компетентностей майбутнього фахівця(квітень) 

1 Комплексна система управління самостійною роботою 

студентів як сучасна технологія розкриття  потенціалу 

людини. 

Самійлик А.С. 

2.  Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей 

студентів: досвід і проблеми педагогічної практики. 

Новик Ю.І. 

3. Науково-дослідницька робота студентів як компонент 

освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів. 

Абрагам В.І. 

Тема.   Викладач-студент: досвід і шляхи розвитку демократичного та гуманного 

стилю стосунків (травень) 

1. Використання інтерактивних технологій з метою формування 

у студентів життєвих навичок (психосоціальних 

компетентностей) 

Орел Г.В. 

2. Діяльність куратора навчальної групи з упровадження 

особистісно зорієнтованого підходу у виховний процес. 

Кириченко І.Л. 

3. Актуальні проблеми соціального супроводу студентів у період 

навчання у педагогічному коледжі. 

Долінговська С.М. 

Тема. Формування методичної компетентності педагога в умовах модернізації 

освіти (червень) 

1. Тиждень предметної (циклової) комісії як засіб пропаганди 

методичних  інновацій  діяльності викладачів.  

Тунік Н.Ц. 



 

Циклові (предметні) комісій.  У коледжі діють 10 циклових (предметних) комісій. 

Завданнями циклових комісій є: 

1. Створення методичного забезпечення дисциплін згідно з навчальнимипланами 

спеціальностей. 

2. Створення навчальних збірників та навчальних посібників. 

3. Створення завдань та методичних матеріалів до семестрових екзаменів. 

4. Створення методичного забезпечення курсової підготовки. 

5. Створення екзаменаційних завдань та документації до вступнихекзаменів та 

творчих конкурсів. 

6. Створення інформаційного забезпечення дисциплін згідно з навчальнимипланами 

спеціальностей. 

7. Створення комп'ютерного програмного забезпечення дисциплін. 

8. Вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду,інноваційних 

освітніх технологій та їх впровадження у навчально-виховний процес. 

9. Організація пошуково-дослідницької роботи студентів. 

10. Новаторство. 

11. Підготовка відкритих занять. 

12. Підготовка до щорічних колезьких і навчально-методичних танавчально-

практичних конференцій ВНЗ І–ІІ р.а. 

13. Підготовка до виставок методичних робіт. 

14. Підготовка до виставок творчих робіт студентів. 

15. Організація студентських конференцій. 

16. Організація конкурсів «Кращий за фахом». 

17. Виховна робота у коледжі та у гуртожитку. 

У цьому навчальному році методичними надбаннями на шпальтах педагогічної преси 

поділилися 19викладачів 

1. SamoilenkoOksanaEducationofadultsinSlovakiamethodologicalbasis [Текст]  / 

OksanaSamoilenko //  ScientificlettersofacademicsocietyofMichalBaludansky. – Kosice. Slovakia, 

2017. –  № 5. – С. 118-123.   

2.  Антонюк Н. Зошит для контрольних робіт з української мови : 5 клас / Ніна Антонюк, 
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4. Антонюк Н. Зошит для контрольних робіт з української мови : 7 клас / Ніна Антонюк, 

Марина Патинська. – К.: Грамота, 2018. – 48с. 
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6. Антонюк Н. Зошит для контрольних робіт з української мови : 9 клас / Ніна Антонюк, 

Марина Патинська. – К.: Грамота, 2018. – 40. 
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13. Корзун В.М. Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури [Текст] / 
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психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ 

Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (6 березня 2018 року); за заг. ред. 
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розвитку науки. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. 

Хмельницький, 23-24 лютого 2018 року). – Ч.1. –  Херсон: "Молодий вчений", 2018. – С. 

141-145.   

17. Самійлик А.С. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя 

математики початкової школи [Текст] / А. С. Самійлик // Сучасні тенденції розвитку науки.  

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-24 

лютого 2018 року). – Ч.2. –  Херсон: "Молодий вчений", 2018. – С. 82-86.   

18. Самойленко О. А. Теоретичні засади формування освіти дорослих у Словацькій 

Республіці [Текст]  / О. А.Самойленко // Андрагогічний вісник. Науковий електронний 

журнал, заснований у 2012 році (виходить один раз у рік). Випуск 8. – Житомир: Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – С. 56-66.   

19. Сойнова Н.І., Шлапак Н.А. Наслідки насильства та жорстокого поводження з 

підлітками в сім'ї [Текст]  / Н.І.Сойнова, Н.А.Шлапак // Сучасні тенденції розвитку науки. 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 23-24 

лютого 2018 року). – Ч.1. –  Херсон: "Молодий вчений", 2018. – С. 147-151.   

 

Циклові (предметні) комісій допомагають викладачамвирішувати проблеми пошуку 

нових форм та методів педагогічної роботи,узагальнювати педагогічний досвід 

викладачів, систематизувати напрацьованийвикладачами досвід за напрямами, 

здійснювати творчі зв’язки з кафедрами ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, проводити навчання 

молодих викладачів тощо. 



Засідання циклових комісій. На засіданнях циклових комісій обговорюютьсярішення 

педагогічних рад, обговорюються шляхи їх виконання, ухвалюютьсярішення щодо 

покращення освітнього процесу. Циклові комісіївідіграють активну роль у створенні 

навчального плану підготовки молодшихспеціалістів зі спеціальностей коледжу для 

забезпечення якості освіти. 

Традиційно провідним напрямом навчання обдарованих студентів залишається 

залучення їх викладачами до науково-дослідницької роботи у наукових гуртках та 

проблемних групах, участі в конкурсах наукових робіт та олімпіадах із спеціальності, а 

також у студентських наукових конференціях. Творчі та інтелектуальні можливості 

сьогодні — запорука прогресу в будь-якій галузі людського життя. Для успішної роботи із 

талановитою дитиною необхідно дати їй можливість виявити себе, повірити у свої сили, 

отримати задоволення від процесу навчання, не допустити втрати її спонтанної 

активності. Упродовж 2017-2018н.р. у коледжі було проведено ряд олімпіад та конкурсів 

фахової майстерності. Студенти-переможці вдало презентували навчальний заклад у 

подальших етапах: 

№ 

за/п 

Назва конкурсу, 

олімпіади 

Результат  ПІП студента, 

група 

ПІП викладача 

1.  Всеукраїнська 

студентська олімпіади з 

трудового навчання 

II Вальоса Є.,  

241 група 

Сулковський А.В. 

2.  ІІ етап (обласний)  VІІІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 

І Іоннікова Ю.,  

111 група 

Клименко І.М. 

3.   ІІ етап (обласний) ХVІІІ  

Міжнародного конкурсу з 

української мови  ім. 

П.Яцика 

І Романюк Н., 

111 група 

Долінговська С.М. 

4.   ІІ етап (обласний) ХVІІІ  

Міжнародного конкурсу з 

української мови  ім. 

П.Яцика  

ІІІ Корець В., 

131 група 

Тарасюк Є., 

122 група 

Старинець Г.В. 

 

Голуб Л.В. 

 

5.  Обласна олімпіада з 

іноземної мови (німецька) 

I Гришковець Т., 

122 група 

Куц О.К.  

 

6.  Обласна олімпіада з 

інформатики 

ІІІ Кобилинський О., 

221 група 

Герасимчук С.В. 

7.  Обласна олімпіада з 

іноземної мови 

(англійська) 

ІІI Кобилинський О., 

221 група 

Кубіцька О.А. 

 

Командна участь  

 

№ Вид змагань Дата 

проведе

ння 

Місце П.І.П. Керівник 

1 Легкоатлетич-

ний крос серед 

студентів 

закладів вищої 

освіти всіх 

рівнів 

Житомирської 

області 

26.04. 

2018 

І 

 

132 гр.         Терещук Н., 

331 гр.     Авраменко Є.,    

Павліченко М., Павліченко 

К., Гнесь Т., Когут М.,  

Чорний М., 

311гр. Чайковська О.  

 

Тунік Н.Ц. 

http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289


2. Відкритий 

чемпіонат м. 

Радомишля . 

Кубок  

Майстра з 

волейболу 

22.04. 

2018  

І 

(дівч.) 

 

 

ІІ 

(юнаки) 

Волощук А., Павліченко М., 

Авраменко Є., Бондаренко І., 

Бідюк А., Мартинчук В., 

Ніконенко Л. 

Сивоконенко О., Лебідь К, 

Волощук Д., Бондарчук М. 

 

Жигадло О.М. 

 

 

 

 

3 Обласні 

змагання з 

настільного 

тенісу сере 

ВНЗ 

Житомирщини 

29-30.11. 

2017  

ІІ  

(дівчата)  

 

 

ІІІ  

(юнаки) 

Палійчук А., Хоменко Т., 

Ляхович І. 

 

 

Бондарчук М., Полінкевич 

В., Касянчук О.  

Коберник Н.В. 

4 Обласні 

змагання з фут 

залу (зональні 

змагання) 

серед 

допризовної 

молоді на 

Кубок 

Міністерства 

оборони 

України. 

с.Озерне, 

Житомирсько-

го району 

09.10. 

2017 

І 

 

Сивоконенко О., Волощук Д., 

Якименко М., Бондарчук М., 

Ейсмонт Д., Федотов М.. 

Гелевей Є., Скалацький Е., 

Полінкевич В., Чудовський 

М. 

Коберник Н.В. 

5. Обласні 

змагання з 

міні-футболу 

м.Житомир 

19-21.05. 

2018  

 

ІІ  

 

 

 

 

  Волощук А., Павліченко М., 

Павліченко К., Авраменко Є., 

Бондаренко І., Мартинчук В., 

Ніконенко Л. 

Жигадло О.М. 

6. Зональні 

змагання з 

волейболу по 

«Колосу». 

м.Черняхів 

 

11.11. 

2017  

       ІІ  Волощук А., Павліченко М., 

Павліченко К., Авраменко Є., 

Бондаренко І., Мартинчук В., 

Ніконенко Л. 

 

Жигадло О.М. 

7. Відкритий 

обласний 

волейбольний 

турнір «Кубок 

Коростишева» 

 

24.03. 

2018  

ІІІ  Бондарчук М., Омельченко 

А., Сивоконенко О., Лебідь 

К, Волощук Д., Волощук С.,   

Нетрибійчук Д., Когут М., 

Якименко М. 

 

Корзун В.М. 

8. Першість 

Житомирщини 

з волейболу 

серед 

студентів 

(дівчат) ВНЗ І-

ІІ р.а. 

28-29.03. 

2018  

4  Волощук А., Павліченко М., 

Павліченко К., Авраменко Є., 

Бондаренко І., Мартинчук В., 

Ніконенко Л., Бідюк А. 

 

Жигадло О.М. 



9. Першість 

Житомирщини 

з волейболу 

серед 

студентів 

(юнаків) ВНЗ 

І-ІІ р.а. 

11-12.04. 

2018  

ІІ  Бондарчук М., Омельченко 

А., Сивоконенко О., Лебідь 

К, Волощук Д., Волощук С.,   

Нетрибійчук Д., Когут М., 

Якименко М., Гречко М. 

 

Корзун В.М. 

 

Індивідуальна участь 

 

№ П. І. П.  Група Вид змагань Дата 

проведення 

Місце Керівник 

1 Терещук Наталія 

Авраменко Євгенія 

 

 

 

 

132 

 

 

 

331 

Легкоатлетичн

ий крос серед 

студентів 

закладів вищої 

освіти всіх 

рівнів 

Житомирської 

області 

06.09.14 І 

    ІІІ  

Тунік Н.Ц. 

2 Палійчук Анна 

 

 

 

122 Обласні 

змагання з 

настільного 

тенісу сере 

ВНЗ 

Житомирщини 

29-30.11. 

2017  

І Коберник Н.В. 

3 Носок Віталій 311 Чемпіонат 

України з 

бойового 

самбо 

1-4 лютого 

2018 року, 

м.Харків 

ІІ 

КМС 

 

4 Носок Віталій 

Лозовік Олексій 

Тімошик Дмитро 

311 

321 

321 

Чемпіонат 

області з 

боротьби 

самбо 

21.01.18 І 

ІІ 

ІІІ 

 

5 Кукса Микола 221  Всеукраїнські 

змагання 

учнівської 

молоді 

(юніори) з 

автомодельно-

го спорту. 

м.Київ. 

28.-31.03. 

2018  

  

6 Лозовік Олексій 

Носок Віталій 

321  

311 

Чемпіонат 

області із 

дзюдо серед 

юніорів 

25.03.2018    

Наприкінці кожного навчального року проводяться заслуховування звітів 

усіхпедагогічних працівників коледжу у циклових комісіях щодо навчально-виховної 

роботи з представленням результатів методичної та виховної роботи.  

 

Форми і види методичної роботи 

Планування навчально-виховного процесу. Увесь навчально-виховнийпроцес 

планується. На початок кожного навчального року плануються основнінапрями роботи 



всіх ланок навчально-виховного процесу коледжу, головні заходиз удосконалення 

освітнього процесу. 

Складаються плани роботи закладу: план навчально-методичної роботи, 

педагогічної ради, методичної ради, групи аналізу навчально-виховного процесу, 

план виховної роботи у коледжі і в гуртожитку, план роботи школи молодихвикладачів, 

план відкритих занять, план-графік підвищення кваліфікаціїпедагогічних працівників, 

план-графік атестації педагогічних працівників, планроботи завідувачів відділень, 

завідувачів лабораторій, завідувачів кабінетів,майстерень, план роботи бібліотеки, план 

роботи кімнат самопідготовки угуртожитку, плани роботи циклових комісій тощо. У 

результаті створюєтьсякомплексний план навчально-виховної роботи коледжу на 

навчальний рік.Важливу роль відіграє планування навчального процесу:стандарти вищої 

освіти;навчальні плани;навчальні програми дисциплін;робочі навчальні програми 

дисциплін;індивідуальні плани роботи викладача на навчальний рік (навчально-

методична, виховна робота). 

Методична робота викладача 

З урахуванням того, що педагогічна наука перебуває у постійному розвитку, 

важливу роль відіграє методична робота викладачів коледжу для 

забезпеченнянавчального процесу навчально-методичними матеріалами.Викладачі 

коледжу готують повне методичне забезпечення дисциплін: 

 навчально-методичні посібники, навчально-методичні збірники; 

 методичні рекомендації до лабораторних та практичних робіт з дисциплін; 

 методичні рекомендації до самостійної підготовки студентів з дисциплін; 

 методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування; 

 методичні рекомендації до державної атестації; 

 навчально-методичні матеріали і завдання до комплексних 

контрольнихробіт, директорських контрольних робіт, семестрових екзаменів; 

 інформаційне забезпечення дисципліни тощо. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисциплін велектронному 

вигляді розміщується в електронній бібліотеці коледжу і у повномуобсязі задовольняє 

потреби самостійного навчання та самоконтролю знаньстудентів. 

Проведення відкритих занять. Показові відкриті заняттяпроводяться щорічно 

викладачами коледжу, що атестуються, з метою поширенняпередового педагогічного 

досвіду. 

Упродовж навчального року було проведено 17 відкритих занять та уроків. 

№  

з/п 

ПІБ Предмет/ дисципліна Тема  Дата Група 

1.  Бусигін В.М. 

 

технологічний  

практикум 

Площинне стругання 

деревини 

08.12.

2017 

211 

2.  Гордійчук О.М. 

 

методика трудового 

навчання з 

практикумом 

Методика навчання 

паперопластики. 

20.11.

2017 

123 

3.  Кириченко І.Л. 

 

методика навчання 

інформатики 

Методика 

формування 

логічного мислення 

молодших школярів 

на уроках 

інформатики 

06.12.

2017 

131 

4.  Кочина Н.М. 

 

анатомія, фізіологія, 

гігієна дітей шкільного 

віку  

Захисні властивості 

крові 

14.11.

2017 

122 

5.  Куц О.К німецька мова NaturundNaturkatastr

ophen. Wiederholung. 

Fragesatze 

23.11.

2017 

121 



Взаємовідвідування занять – обмін педагогічним досвідом.  

 

6.  Коберник Н.В. фізична культура Гімнастика 06.12.

2017 

112 

7.  Меленець І.О. 

 

бінарне заняття з 

біології та інформатики 

Віруси 12.12.

2017 

113 

8.  Новик Ю.І. 

 

бінарне заняття з 

біології та інформатики 

Віруси 12.12.

2017 

113 

9.  Орел Г.В. година спілкування Євроінтеграція – 

шлях до 

толерантності. 

16.11.

2017 

жителі 

гурто

житку 

10.  Тихоліз Б.М. 

 

навчання гри на 

музичному інструменті  

Вивчення 

українського 

народного танцю 

«Гопак» 

05.12.

2017 

131 

11.  Васильчук Н.В. іноземна мова My College 28.11.

2017 

132 

12.  Старинець Г.В. бінарне заняття з 

української літератури  

та історії України 

«Чорна сповідь 

моєї Вітчизни». 

Радянська 

модернізація 1929-

1938 рр. 

Василь Барка. 

Роман «Жовтий 

князь» 

29.11.

2017 

122 

13.  Антонюк Н.А. 

 

методика навчання 

української мови 

Пробний урок. 

Літературне 

читання. "Людина 

починається з 

добра" (подорож 

до світу казок 

В.О.Сухомлинсько

го) 

20.02. 

2018 

11.15 

14.  Беседовська І.В українська мова 

 за професійним 

спрямуванням 

Українська 

педагогічна 

терміносистема 

17.04. 

2018 

08.30 

15.  Круківська І.В. 

 

корекційна педагогіка Роль педагога в 

навчанні, 

вихованні та 

корекції розвитку 

аномальних дітей 

04.05. 

2018 

10.00 

16.  Самійлик А.С. 

 

методика навчання 

математики 

Множення 

трицифрового 

числа на 

одноцифрове виду 

240*3 

05.02. 

2018 

10.31 

17.  Сойнова Н.І. 

 

бінарне заняття з 

корекційної педагогіки 

та інформаційно-

комунікаційних  

технологій та ТЗН 

Загальні питання 

корекційної 

педагогіки. 

 Інформаційно-

комунікаційні 

технології як 

засоби навчання 

20.04. 

2018 

11.40 



Проведення Школи молодих викладачів. Засідання Школи молодих 

викладачівпроводяться відповідно до плану, їх проводять досвідчені педагогічні 

працівники. Назасіданнях розглядаються питання методики проведення навчальних 

занять,інноваційні технології навчання, організація практичного навчання, 

досвідвиховних заходів, гурткової, профорієнтаційної роботи тощо. 

Тиждень циклових комісій. Під час тижнів викладачі циклових комісійпроводять 

відкриті заняття, виховні заходи у коледжі, студентськіконференції, олімпіади, конкурси, 

виставки творчих робіт, круглі столи, вікторини тощо. Обов'язковими з цього року стали 

проведення науково-практичної конференції та веб-квесту. У результатівипускається 

збірники матеріалів. У 2017-2018 н.р. у коледжі було проведено 12 науково-практичних 

конференцій, у яких взяло участь 116 студентів.  

 

Дата 

проведення 

Тема Відповідальний 

15 листопада  

2017 року 

Григорій Сковорода: від часу – до вічності Абрагам В.І. 

23 листопада  

2017 року 

Мистецькі захоплення видатних людей Красовська Л.В. 

28 листопада  

2017 року 

Розвиток мовленнєвої  компетенції 

у майбутніх учителів початкових класів 

Кубіцька О.А.  

5 грудня  

2017 року 

Видатні діячі музичного мистецтва Житомирщини Кононко М.Х. 

7 грудня  

2017 року 

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у 

сучасному суспільстві 

Корзун В.М. 

7 лютого 

2018 року 

Сторінками 

історії математики 

Дітківська В.М. 

15 лютого 

2018 року 

Актуальні проблеми історії слов'янських народів  Долінська З.І. 

21 лютого 

2018 року 

Видатні особистості рідного краю 

 

Писарська Г.В. 

5 березня  

2018 року 

На шляху до нового відродження. Особливості 

розвитку  сучасної  української літератури 

Старинець Г.В. 

20 березня  

2018 року 

Інформаційні технології у професійній діяльності 

 

Герасимчук С.В. 

5 квітня 

2018 року 

 

«Бери вершину і матимеш середину» 

(до 295-річчя від дня народження Григорія 

Сковороди) 

Самойленко О.А. 

18 квітня 

2018 року 

Екологічна безпека:сучасні проблеми та шляхи їх 

вирішення 

Кочина Н.М. 

 

Активно впроваджується нова ігрова форма роботи – веб-квест. Упродовж 

навчального року проведено 12 заходів. 

№  

з/п 

Розробник Предмет/ дисципліна Тема  

1.  Савіна М.В. педагогіка "Найкраща помилка та, якої 

допускаються у навчання" 

2.  Красовська Л.В. методика трудового 

навчання з практикумом 

До вершин майстерності 

3.  Войналович О.В. фізичне виховання  Історія фізичної культури 

4.  Радкевич В.М. музичне виховання з 

методикою 

Класики української музики – 

гордість і слава національної 

культури 



 

154 студенти І та ІІ курсів взяли участь у І Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На 

Урок» зі загальноосвітніх дисциплін. 18 студентів коледжу брало участь у конкурсі з 

англійської мови "ГРИНВІЧ - 2017", 12 – у конкурсі з німецької мови «ОРЛЯТКО – 2017», 

69 – у конкурсі з українознавства "ПАТРІОТ - 2018". 

Участь в науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах (для ВНЗ І–ІІ р.а.) 

Методичне об`єднання ВНЗ І–ІІ р.а. викладачів Житомирської області 

щорокуорганізовує обласні науково-практичні конференції, де розглядаються 

актуальніпроблеми педагогіки і освіти. Під часконференції функціонує виставка 

методичних робіт, що  присвячені проблемі конференції, яка спонукає педагогічних 

працівниківактивно вивчати сучасні педагогічні проблеми і шукати оптимальні рішення. 

10  викладачів закінчили дистанційні курси "Критичне мислення для освітян" (60 

год, 2017 рік): Абрагам В.І., Беседовська І.В., Кириченко І.Л., Клименко І.М., Круківська 

І.В., Левченко С.В., Марченко Т.В., Меленець І.О., Сойнова Н.І., Старинець Г.В.). 

9  викладачів закінчили дистанційні курси «Сервіси Google у професійній діяльності 

викладача», (60 год, 2018 рік): Корзун О.В., Алєксєєв А.О.,  Кравченко О.А., Дмитренко 

Н.І., Добрянський В.В., Мельниченко О.Я., Коберник Н.В., Сойнова Н.І.). 

3  викладачі закінчили дистанційні курси «WEB-STEM-школа-2018», (15 год, 2018 

рік): Абрагам В.І., Беседовська І.В., Марченко Т.В.). 

4 викладачі закінчили дистанційні курси, що розроблений Міністерством освіти і 

науки України, студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» 

"Онлайн-курс для вчителів початкової школи": Левченко С.В, Марченко Т.В., Кириченко 

І.Л., Єрмак В.І. 

 

Упродовж навчального року 18викладачів стали керівниками 30дослідницьких робіт 

студентів, результати яких були презентовані на конференціях  та семінарах за межами 

навчального закладу.  

1. Андрейчук Лілія Сучасний урок у контексті компетентісного підходу [Текст]  / Лілія 

Андрейчук //  Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії 

навчального закладу: Збірник матеріалів інтернет-конференції. – Житомир, 2018. – С.55-59. 

(керівник Дмитренко Н.І.). 

2. Артеменко М. Застосування елементів аквааеробіки на уроках з плаваннях   

[Текст] / М.Артеменко // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в 

сучасному світі : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. 

Умань, 15 лютого 2018 р.) / [ред. кол.: Сорирська В.В. (гол.ред.) та інші]. — Умань : ВПЦ 

"Візаві", 2018. – С. 208-212.  

3. Бородавка Н. Виховний аспект уроку як джерело формування ціннісних орієнтацій 

учнів [Текст]  / Н.Бородавка // Педагогіка і психологія : актуальні проблеми досліджень на 

5.  Беседовська І.В. українська мова Незвідані слова 

6.  Беседовська І.В. українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Педагогічні терміни 

7.  Кириченко І.Л. комп'ютерні мережі та 

Інтернет 

Винаходи в інформатиці 

8.  Сойнова Н.І. корекційна педагогіка У пошуках істини 

9.  Меленець І.О. біологія  Основні компоненти їжі 

10.  Горобчук Л.М. історія України Історія України 

11.  Васильчук Н.І. іноземна мова DiscoveringAmerica 

12.  Добрянський В.В. технологічний 

практикум 

Види різьблення 



сучасному етапі : Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції (м. Умань, 25-26 квітня 

2018 року). – Умань, 2018. –  С. 96-99.  (керівник Бусигін В.М.). 

4. Варейчук Я. Екологічна освіта школярів сьогодні – екологічна культура 

суспільства  завтра [Текст] / Яна Варейчук // Екологічна освіта школярів сьогодні – 

екологічна культура суспільства  завтра: матеріали регіональної студентської науково-

практичної заочної конференції. — Лебедин, 2018. – С. 60-65. (керівник  Н.М.Кочина). 

5. Вовк В.О., Абрагам В.І. Перспективи дистанційної освіти школярів [Текст]  / В.О. 

Вовк, В.І. Абрагам //  Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних 

технологій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 

травня 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної 

інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 15-18. 

6. Гранецька С. Адаптація особистості до переддипломної педагогічної  практики в 

умовах сучасного суспільства [Текст]  / С.Гранецька //  Актуальні проблеми психологічної 

та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства: матеріали ІІІ Всеукраїнського 

науково-практичного круглого столу (6 березня 2018 року); за заг. ред. О.Г. Льовкіної, 

Р.А. Калениченка. – Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2018. – 

С.229-233. (керівник Дмитренко Н.І.). 

7. Гриб М.П., Абрагам В.І. Сім'я як основа людського щастя [Текст]  / М.П. Гриб, В.І. 

Абрагам //  Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій: 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 травня 2018 р.) / 

ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики 

НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 24-27. 

8. Грибан Юліяформування мовної культурної компетентності майбутнього вчителя як 

важливий структурний компонент професійнопедагогічної діяльності [Текст]  / Юлія 

Грибан //  Педагогіка співробітництва як складова реалізації освітньої стратегії навчального 

закладу: Збірник матеріалів інтернет-конференції. – Житомир, 2018. – С.80-83. (керівник 

Дмитренко Н.І.). 

9. Зубко А.О. Ігрові методи навчання у процесі викладання основ здоров'я  [Текст]  / 

А.О.Зубко // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22-23 грудня 2017 року). – У 2-х 

частинах. –  Херсон: "Гельветика". – Ч.2 – 2017. – С. 18-22.  (керівник  Горобець О.А.). 

10. Кобилинська І.О., Абрагам В.І. Формування творчої особистості сучасними 

технологіями навчання [Текст]  / І.О.Кобилинська, В.І.Абрагам//  Літні наукові дискусії, 

ХХI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. м. Вінниця, 15 червня 2018 

року. – Вінниця, 2018. – Ч.5. –  С.47-51. (керівник Абрагам В.І.). 
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       У рамках роботи НСТ (керівник Абрагам В.І.) була проведена зустріч з професором 

Національного університету державної фіскальної служби України (м.Ірпінь) Новіцькою 

Наталією Борисівною, на якій висвітлено питання «Плагіат як спосіб порушення 

авторських прав та академічної заборгованості». Студентів четвертого курсу було  

ознайомлено із законодавчим підґрунтям  даного питання, узагальнено знання про види 

наукових робіт від коледжу до докторантури, ознайомлено з сайтами та програмами, за 

допомогою яких здійснюється перевірка на плагіат (02 лютого 2018року). 

        У листопаді 2017 року було проведено науково-практична конференцію «Григорій 

Сковорода: від часу до вічності», на якій проаналізовано різнобічну діяльність відомого 

філософа, педагога, письменника, музиканта…, та на основі матеріалів доповідей 

укладено однойменний збірник. 

           Також відбувся круглий стіл «Курсова робота як одна із форм самостійного 

наукового дослідження», за результатами захисту курсових робіт студентами випускних 

груп. Ознайомлено студентів третіх курсів з основними вимогами до написання даного 

виду наукової роботи, визначено основні труднощі та рекомендовано шляхи їх усунення. 

           Крім цього, на засіданнях Наукового товариства студентів в цьому навчальному 

році було розглянуто такі важливі теоретичні питання, як:  «Види конференцій та правила 

участі в них», «Тези як самодостатня стаття, правила їх написання». 

Члени  лялькового театру «Дюймовочка»  (керівник Тихоліз В.О.) та "Любисток" 

(керівник Долінговська С.В.) взяли участь у підготовці челенджеру «5 хвилин із 

Сухомлинським» (підготували відеоролик вистави за твором В.Сухомлинського «Заєць і 

морква» та  сторітелінг "Під відкритим небом").  

Гуртківці театру «Дюймовочка»  відвідали конкурс дитячих театрів «Рукавичка», 

який відбувся у квітні 2018 року на базі Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 



Студенти коледжу стали активними учасниками регіонального педагогічного веб-

квесту «А.С.Макаренко – один із найвидатніших педагогів ХХ століття». Проект 

присвячувався життю і діяльності видатного педагога XX століття, чия педагогічна 

спадщина стала надбанням усього світу. У роботі над проектом студенти проводили 

дослідження життєвого шляху і педагогічної діяльності А.С.Макаренка,  глибше 

знайомилися з сторінками біографії Антона Семеновича; з’ясовували,  під впливом яких 

факторів формувалась його неординарна особистість та педагогічний талант; аналізували, 

як використовується його педагогічний досвід у практичній діяльності та визначали, які 

перспективи має його досвід сьогодні та завтра у навчально-виховному процесі. Перед 

учасниками веб-квесту були поставлені такі завдання: створення буктрейлера, портфоліо 

та буклета-мотиватора. 

Над створенням буктрейлера «Геній А.С.Макаренка» працювали Мельник Л. (132 

гр.), Бородавка Н. (231 гр), Кобилинський О.( 221 гр.) (керівники Марченко Т.В., 

Беседовська І.В.). 

Портфоліо «А.С.Макаренко: ген чи геній?» – Варейчук Я., Левицька А. (132 гр.), 

Савіцька В. (131 гр.), (Марченко Т.В.). 

Буклет-мотиватор – Мартинюк С. (142 гр), (Дмитренко Н.І.) 

 

На базі навчального закладу у цьому навчальному році проведено методичні 

об'єднання методистів та завідувачів бібліотеки ВНЗ І–ІІ р.а. Житомирської області 

(29.11.2017) та заступників директора з виховної роботи, голів ЦК соціально-економічних 

дисциплін та музичного виховання з методикою ВНЗ І–ІІ р.а. Центрального регіону 

України (14.02.2018), де було продемонстровано відкриті навчальні заняття, позанавчальні 

заходи, надбання системи роботи навчального закладу. 

 

Проведення коледжанських науково-практичних конференцій. У ходіпідготовки до 

обласних та всеукраїнських конкурсів інновацій та педагогічної майстерності вколеджі 

проводяться коледжанськінауково-практичні конференції на таку ж тематику. 

Випускається збірник виступів педагогічних працівників коледжу. 

 8 викладачів коледжу представили роботи на  конкурс педагогічної майстерності 

серед коледжів І-ІІ р.а. України  «Педагогічний оскар - 2018» 

 

 Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

Номінація Назва роботи 

 

1.  Беседовська  

Ірина  

Василівна  

 

Інноватика в організації 

практичного навчання 

студентів, курсового 

(дипломного) проектування 

Робочий зошит із друкованою 

основою як засіб формування  

професійної компетентності 

 

2.  Новик 

Юрій 

 Іванович  

Електронний навчальний 

посібник (підручник), 

ресурс 

Основи початкового курсу 

математики (Завдання для перевірки 

знань студентів спеціальності 013 

Початкова освіта) 

3.  Куц 

Оксана 

Корнилівна 

Педагогічний досвід та 

інноваційна діяльність 

викладача 

Формування іншомовної 

комунікативної компетенції студентів 

 

4.  Герасимчук  

Сергій 

Володимирович 

Інноваційна  діяльність 

методичного 

(педагогічного) кабінету та 

предметних (циклових) 

комісій  

Творча група "Електронний  посібник 

як фактор підвищення мотивації до 

навчальної діяльності  у майбутніх 

педагогів" (за діяльністю викладачів 

творчої лабораторії) 

5.  Меленець 

Ірина  

Олексіївна 

Освітній веб-сайт викладача Блог "Коледж- ФотоГалерея" 

 

6.  Кириченко  Освітній веб-сайт викладача Персональний сайт викладача – 



Інна  

Леонідівна  

 

інструмент інноваційної діяльності 

7.  Сойнова 

Наталія  

Іванівна  

Сучасні засоби унаочнення Хмарне середовище Google як засіб 

організації інтерактивної співпраці  

викладача та студентів 

8.  Старинець 

Галина 

Володимирівна 

Педагогічний досвід та 

інноваційна діяльність 

викладача 

Бінарне заняття з української 

літератури та історії України як один 

із шляхів реалізації інтегрованого 

навчання 

 

14 педагогічних працівників пройшли апробацію методичних матеріалів для 

присвоєння/підтвердження звання "викладач-методист" у 2017-2018  н.р. 

№  

з/

п 

ПІБ 

 педагогічного 

працівника 

Дисципліна 

(предмет), з 

якої 

атестується 

Тема апробації Навчальний заклад, у 

якому було проведено 

апробацію 

1.  Антонюк Н.А. 

 

українська 

мова, методика 

навчання 

української 

мови 

Зошит для контрольних 

робіт з української мови  

(5-9 кл.) 

Схвалено для 

використання у ЗНЗ 

комісією з української 

мови Навчально-

методичної ради  з 

питань освіти 

МОНУкраїни 

2.  Беседовська І.В українська 

мова, 

українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням 

1. Зошит для робіт з 

української мови 

(загальноосвітня 

підготовка) для 

студентів І курсу (у двох 

частинах). 

2. Зошит для робіт з 

української мови (за 

професійним 

спрямуванням) для 

студентів спеціальності 

5.01010201 (у двох 

частинах). 

1. Житомирський 

торговельно-

економічний коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного коледжу 

університету. 

2. Кременецький 

педагогічний коледж 

Кременецької обласної 

гуманітарно-

педагогічної академії ім 

Тараса Шевченка 

3.  Герасимчук С.В. 

 

дисципліни 

фізико-

математичного 

циклу 

Електронний  

навчальний посібник 

"Прикладне програмне 

забезпечення (системний 

та службовий рівень)" 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський 

педагогічний коледж 

імТ.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної 

ради 

4.  Долінська З.І. 

 

всесвітня 

історія 

Словник із всесвітньої 

історії (новітній період) 

Житомирський 

автомобільно-дорожній 

коледж Національного 

транспортного 

університету 

5.  Кочина Н.М. 

 

природничі 

дисципліни 

Робочий зошит з 

дисципліни "Анатомія, 

фізіологія та гігієна 

дітей шкільного віку" 

КВНЗ КОР 

"Богуславський 

гуманітарний коледж 

ім. І.С.Нечуя-



(методичні рекомендації 

та завдання до 

самостійної роботи) 

Левицького" 

6.  Куц О.К іноземна мова з 

методикою 

навчання 

Методична розробка 

"Формування 

іншомовної 

комунікативної  

компетенції студентів" 

Житомирське музичне 

училище ім. 

В.С.Косенка 

7.  Новик Ю.І. 

 

інформатика Електронний  

навчальний посібник 

"Навчальний довідник 

по роботі у MSWord 

2007" 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський 

педагогічний коледж 

імТ.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної 

ради 

8.  Самійлик А.С. 

 

дисципліни 

фізико-

математич-

ного циклу 

Методичні 

рекомендації до 

підготовки і 

проведення уроків і 

занять з математики 

в початкових класах під 

час педагогічної 

практики 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський 

педагогічний коледж 

імТ.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної 

ради 

9.  Сойнова Н.І. 

 

психолого-

педагогічні 

дисципліни  

Електронний 

навчальний посібник 

"Основи корекційної 

педагогіки" 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський 

педагогічний коледж 

імТ.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної 

ради 

10.  Тихоліз Б.М. 

 

музичне 

виховання з 

методикою 

Навчально-методичний 

репертуарний збірник 

музичних творів для 

студентів спеціальності 

013 Початкова освіта 

Вінницький гуманітарно-

педагогічний коледж 

11.  Тунік Н.Ц. 

 

фізична культура, 

теорія та 

методика 

фізичного 

виховання  

Робочий зошит з легкої 

атлетики з методикою 

викладання для 

студентів І курсу 

спеціальності 

5.01020101 Фізичне 

виховання 

КВНЗ КОР 

"Богуславський 

гуманітарний коледж 

імені І.С.Нечуя-

Левицького" 

12.  Шень В.А. 

 

психолого-

педагогічні 

дисципліни 

 Зошит з психології для 

студентів спеціальності 

5.01010201 Початкова 

освіта 

Кременецький 

педагогічний коледж 

Кременецької обласної 

гуманітарно-

педагогічної академії ім 

Тараса Шевченка 

13.  Самойленко О.А. соціально-

економічні 

дисципліни 

Документально-

методичний комплекс 

роботи з 

першоджерелами на 

заняттях з основ 

філософських знань 

Житомирське музичне 

училище ім. 

В.С.Косенка 

14.  Старинець Г.В. українська Робочий зошит Житомирський 



мова, 

українська 

література 

"Завдання для контролю 

і перевірки знань з 

предмета "Українська 

література" 

 (І частина)" 

торговельно-

економічний коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного коледжу 

університету. 

Звітування педагогічних працівників циклових комісій з питань навчально-виховної 

роботи. З метою обміну передовим педагогічним досвідом у коледжіпроводяться щорічні 

звіти педагогічних працівників циклових комісій з питаньнавчально-виховної роботи з 

представленням результатів методичної, виховної,гурткової роботи, творчих робіт, 

профорієнтаційної роботи.. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Важливою складовоюсистеми 

безперервної освіти є система післядипломної освіти фахівців. У своючергу центральною 

складовою підсистемою післядипломної освіти є системапідвищення кваліфікації та 

атестація педагогічних кадрів. Вони покликанізабезпечувати зростання рівня володіння 

фахівцями професією, спеціальністюпротягом усієї їхньої професійної діяльності з 

урахуванням набутого досвіду таособистісних змін.  

Безперервнепідвищення кваліфікації фахівців спрямоване не тільки на 

послідовнеудосконалення їхніх професійних якостей, збагачення і оновлення наявної 

сумизнань і умінь, а й на розвиток особистісних властивостей, вдоволенняіндивідуальних 

освітніх потреб, забезпечення соціального захисту та повнішоїсамореалізації фахівця у 

процесі професійної діяльності. Усі ці завдання повноюмірою постають перед системою 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників протягом всьогопрофесійного життя є ключовим елементом розвитку їхнього 

професіоналізму.Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є оновлення 

їхніхтеоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня 

кваліфікаціїта необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних 

завдань. 

Мета підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів: 

 забезпечення якості вищої професійної освіти; 

 оптимальність навчання і виховання; 

 підвищення рівня організації освітнього процесу; 

 забезпечення закладів викладачами з відповідним рівнем кваліфікації, 

якіспроможні підвищувати рівень навчально-виховного процесу; 

 розвиток професійних умінь і навичок викладачів, здатних творчоорганізовувати 

навчання студентів; 

 обмін передовим досвідом та втілення його в навчально-виховнийпроцес; 

 оперативне використання викладачами отриманих знань в їхнійпедагогічній 

діяльності; 

 утілення в навчально-виховний процес інноваційних та інформаційнихтехнологій; 

 підготовка якісно нового педагога до роботи в нових умовах, здатногоадаптуватися 

до педагогічних інновацій і швидко реагувати на сучасні таперспективні процеси 

соціального й економічного розвитку суспільства. 

Підвищення кваліфікації може проходити очно або заочно у формі 

курсівпідвищення кваліфікації або у формі стажування на підприємствах (організаціях)або 

у ВНЗ ІІІ–ІV р.а. 

Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних і працівниківє: 

 оновлення та розширення знань, формування нових професійнихкомпетенцій і 

компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній,організаційно-

управлінській діяльності; 

 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

 набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням 

йогоцільовогоспрямування, посадових обов’язків педагогічних працівників, попередньо 



здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи тапрофесійної діяльності, інтересів і 

потреб особистостей; 

 вивчення педагогічного досвіду, методівуправління, ознайомлення з досягненнями 

науки, техніки таперспектив їх розвитку; 

 розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки,техніки; 

 застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, щопередбачає 

його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних,інформаційно-

комунікативних технологій навчання. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є одним з 

найважливішихчинників забезпечення поліпшення якості знань майбутніх фахівців, 

яківолодітимуть сучасними технологіями та обладнанням виробництва, матимутьміцні 

професійні знання. 

Для держави це – зростаючий освітній потенціал суспільства, якийзабезпечить 

впровадження новітніх та інформаційних технологій, випереджальнийрозвиток освіти, що 

забезпечить рівень життя, гідний людини XXI століття. 

Для педагогічного працівника – це істотне зростання інтелектуального,культурного 

потенціалу особистості, її творчої активності, підвищення їїавторитету, захищеності і 

мобільності на ринку праці. 

Планування роботи з підвищення кваліфікації викладацького складуколеджу й 

контроль за його виконанням здійснює заступник директора знавчальної роботи.Коледж 

направляє викладачів на стажування згідно з річними планами.Коледж забезпечує 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічногопрацівника не рідше одного разу на 

пять років із збереженням середньоїзаробітної плати.Кожний педагогічний працівник має 

право на підвищення кваліфікації,вільний вибір змісту, програм, форм навчання, установ 

та організацій(підприємств), що здійснюють підвищення кваліфікації. 

Стажування проводиться за індивідуальним планом, який розглядається 

тасхвалюється на засіданні циклової комісії, затверджується директором коледжу,що 

направляє працівника на стажування та погоджується з ВНЗ ІІІ–ІV р.а., де проходитиме 

стажування. 

Циклова комісія ухвалює рішення про затвердження або відхилення звітупро 

стажування (за необхідності його доопрацювання), а також дає рекомендації 

звикористання результатів стажування. 

Рішення циклової комісії враховується при атестації викладача. 

Так, в цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 16 педагогів. 

У 2017-2018 н. р.  атестовано всього 24 викладача, із них 11 підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист», 4 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «викладач-методист», 1 підтверджено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії», 1 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 3 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 4 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».  

 

Рейтинг діяльності – кількісний показник результатів якості роботивикладачів 

коледжу, що формується за основними напрямами діяльності.Рейтинг є одним із видів 

заохочення та оцінки діяльності педагогічнихпрацівників, який може органічно 

співіснуватиз іншими, прийнятими у коледжі.Також він дає можливість підсумку поточної 

(за результатами семестру) тапідсумкової роботи (за рік).Рейтингова оцінка роботи 

педагогічних працівників упроваджуєтьсявідповідно до: 

Мети проведення рейтингової оцінки діяльності циклових комісій івикладачів 

коледжу, якою є: 

- забезпечення ефективного моніторингу стану управління розвитком іпідвищенням 

якості діяльності коледжу з врахуванням внеску всіх педагогічнихпрацівників; 

- стимулювання діяльності для досягнення високих результатів у роботі; 



- об’єктивне визначення кращих циклових комісій, викладачів длязаохочення і 

нагороди найкращих, для справедливого преміювання. 

Головними завданнями введення рейтингової оцінки у ВНЗ є: 

- визначення кращих показників; 

- відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти України; 

- посилення зацікавленості педагогічних працівників у поліпшенні своєїпрофесійної 

кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного досвіду, в творчомупідході до процесу 

викладання; 

- забезпечення об’єктивності оцінок якості діяльності цикловихкомісій,викладачів за 

рахунок повноти та достовірності інформації; 

- посилення колективної зацікавленості викладачів у покращенні 

кінцевихрезультатів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів випускників; 

- диференціація оцінки діяльності для забезпечення підтримки викладацького 

складу. 

Система визначення рейтингу циклових комісій, педагогічних 

працівниківґрунтується на таких засадах: 

оптимізація – при вирішенні питань матеріального стимулюваннясистема 

спрямована на стимулювання праці осіб, що мають кращі результати вроботі; 

прозорість – доступна система показників, за якими визначаєтьсярейтинг; 

достовірність – отримання достовірної інформації на підставісформованої системи 

показників форм статистичної звітності; 

валідність – змістовність та конструктивність (відповідність форм тацілей); 

достатність системи показників – отримання інформації, що включає всебе перелік 

критеріїв, достатніх для оцінки та матеріального заохочення роботипедагогічного 

працівника, що проходить рейтингове оцінювання; 

доступність – легкість сприйняття системи оцінювання та забезпеченнявільного 

доступу до неї; 

гнучкість – можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок змінивагомих 

коефіцієнтів для оцінки видів діяльності. 

Рейтингова оцінка діяльності педагогічних працівників та циклових комісійколеджу 

проводиться рейтинговою комісією на при кінці навчального року, шляхоманалізу 

діяльності та збирання звітної інформації по структурних підрозділах,підсумок 

результатів доповідається на розширених засіданнях адміністративноїради коледжу, 

затверджуються на педагогічній раді. 

Передовий педагогічний досвід є важливим елементом загальної культури педагога, 

в якій відображаються знання, вміння, навички та індивідуальні риси його особистості, 

постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності. 

Оновлюваність педагогічного досвіду зумовлена постійними змінами у практичній 

педагогічній діяльності та освітніх надбаннях педагога.  

У 2017-2018 н.р. у навчальному закладі вивчався досвід викладача інформатики 

Герасимчука С.В. "Електронний  посібник як фактор підвищення мотивації до навчальної 

діяльності  у майбутніх педагогів", що отримав схвальні відгуки конкурсу педагогічної 

майстерності  "Педагогічний оскар-2018" та апробований та рекомендований до 

використання викладачами КВНЗ "Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж  

імТ.Г.Шевченка" Черкаської обласної ради. 

На рівні циклової комісії передовий педагогічний досвід вивчено. 

ПІП ЦК Тема досвіду 

Марченко Т.В. ЦК викладачів психолого-

педагогічних дисциплін 

Продуктивне навчання як основа 

стратегії  розвитку інноваційної 

особистості  

Горобець О.А. ЦК викладачів природничих 

дисциплін   з методикою 

навчання       

Моніторинг знань з біології як 

механізм поліпшення навчальних 

досягнень студентів 



Самійлик А.С. ЦК викладачів фізико-

математичних дисциплін       

Упровадження новітніх технологій 

навчання – шлях забезпечення 

високої якості професійно-

практичної підготовки  до  

майбутньої педагогічної 

діяльності  

Мельниченко О.Я.  ЦК викладачів фізичної 

культури та виховання з 

методикою навчання 

Музичний супровід на  заняттях 

фізичної культури 

Гордійчук О.М. ЦК викладачів методики 

трудового навчання з 

практикумом та 

образотворчого   мистецтва з 

методикою навчання 

Розвиток творчих здібностей на 

заняттях методики трудового 

навчання з практикумом 

Микитенко І.Д. ЦК викладачів іноземної мови 

з методикою навчання   

Використання інноваційних 

технологій на заняттях з іноземної 

(англійської) мови. 

Самойленко О.А. ЦК викладачів соціально-

економічних дисциплін  

Документально-методичний 

комплекс роботи з 

першоджерелами при вивченні 

соціально-економічних дисциплін 

Беседовська І.В. ЦК викладачів української 

літератури та української мови  

з методикою навчання        

Робочий зошит із друкованою 

основою як засіб формування  

професійної компетентності 

Радкевич В.М. ЦК викладачів музичного 

виховання, основ хореографії 

з методикою навчання  

Запровадження особистісно 

орієнтованої моделі навчання у 

процесі викладання музичного 

мистецтва 

 

На виконання листа МОН України №1/9-283 від 22.05.2017 «Про проведення 

Всеукраїнських Сковородинських  навчань «Пізнай себе», з метою відзначення у 2017 

році 295-річчя великого українського мудреця, філософа, педагога, музиканта Григорія 

Сковороди, популяризації феноменальної творчої спадщини та практичного морально-

світоглядного, природовідповідного й культуровідповідного вчення  Г.С.Сковороди серед 

освітян, студентської молоді, викладачі та студенти ВКНЗ «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради провадять 

філософсько-педагогічний проект «Пізнай себе». 

Завдання проекту. 
1. Упровадження Сковородинського морально-світоглядного, природовідповідного, 

культуровідповідного вчення в навчально-виховний процес. 

2. Утвердження  засадничих Сковородинських принципів стратегії культурно-

соціального саморозвитку людської особистості. 

3. Виявлення  й заохочення  талановитих дослідників творчої спадщини мислителя, 

педагога й митця. 

4. Створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості.  

Висновки 

Методична робота є важливою складовою навчального процесу йспрямована на 

вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців наоснові комплексного 

підходу до вдосконалення змісту, організації й методівнавчання. 

Методична робота повинна мати системний характер, вестись у різних 

напрямах, формах, охоплювати різні сторони діяльності навчального закладу.  Ще 

Абрахам Лінкольн зазначав: "Щирість і компетентність - дуже сильна комбінація 

професіоналізму. Чітко визначись, що повинно бути зроблено, і ти знайдеш, як краще 

здійснити задум."  


