
МЕТОДИЧНА РОБОТА В КОЛЕДЖІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ТА ФАХОВОГО СТАНОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Суттєвою умовою майстерності педагога є 

глибина знань, широкий інтелектуальний кругозір, 

а причиною її втрати окремими вчителями є їх 

"духовне окостеніння", яке виникає тоді, коли вони 

не поповнюють своїх знань.  

В.О.Сухомлинський 

   Методична робота — спеціально організована діяльність педагогічного колективу, 

що створює умови для підвищення майстерності педагога. 

   Методична робота спонукає викладача до роботи над підвищенням свого фахового 

рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає 

молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег. 

 Її функції полягають у визначені системи заходів, спрямованих на досягнення 

найкращих результатів (планування); у діяльності з удосконалення структури і змісту 

методичної роботи (організаційна); у регулярному вивченні співвідношення між рівнем 

компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами 

суспільства до якості роботи працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та 

умінь, необхідних педагогам у майбутньому (прогностична); виробленні принципово нових 

положень навчально-виховної роботи, у формуванні, експериментальній перевірці та 

впровадженні передового досвіду (моделююча); відновленні частково забутих або 

втрачених учителями знань після закінчення навчального закладу (відновлююча); 

виправленні недоліків у діяльності педагогів, пов'язаних з використанням застарілих 

методик (коригуюча); інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень 

науки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні й підтриманні зворотного 

зв'язку, в оцінюванні відповідності наслідків методичної роботи завданням та нормативним 

вимогам (контрольно-інформаційна). 

 Методична робота є важливою складовою навчального процесу й спрямована на 

забезпечення реалізації цілей освітньої діяльності коледжу: 

-  гарантування високої якості підготовки випускників на основі глибокої інтеграції 

навчального, наукового та інноваційного процесів, впровадження нових методів і 

технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки; 

-  здійснення заходів щодо подальшого реформування вищої освіти і навчального 

процесу в коледжі відповідно до сучасних умов та досягнень науки і техніки. 

Методична робота повинна мати системний характер, вестись у різних напрямах, 

формах, охоплювати різні сторони діяльності навчального закладу.  

    Основна методична робота була спрямована на реалізацію ІV етапу 

"Узагальнюючий, підсумковий" єдиної методичної  теми, над якою працюють 

педагогічні працівники ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» 

Житомирської обласної ради у 2015-2019 рр. „Забезпечення якості навчально-виховного 

процесу шляхом підвищення професійної компетентності викладачів та розвитку творчих 

здібностей студентів”: 

1. Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних 

рекомендацій. 

2. Проведення творчих звітів ЦК про наслідки роботи над проблемною темою. 

3. Проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи над проблемною 

темою. 

4. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій. 

5. Створення банку перспективного педагогічного досвіду. 

6. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей, панорами методичних 

знахідок. 



7. Проведення підсумкової науково-методичної конференції та педагогічної ради  за 

підсумками роботи над проблемною темою. 

8. Стимулювання і популяризація кращого досвіду. 

У 2018-2019  н.р. діяльність педагогічного колективу була покликана на:  

- підготовку конкурентоспроможних фахівців шляхом підвищення якості надання 

освітніх послуг; 

-  розвиток наукового потенціалу викладачів і студентів; 

- запровадження компетентнісного підходу та студентоцентризму щодо організації 

освітнього процесу; 

- виховання випускника, який створюватиме навколо себе мікроклімат культури й 

духовності, матиме широкий кругозір і широкий рівень свідомості, володітиме якостями 

організатора і вихователя, буде неординарною особистістю; 

- запровадження системності; безперервності та наступності навчання; єдності 

логічного та історичного, національного мислення; цілеспрямованості в розвитку 

свідомості, любові до свого народу, до його культури, традицій, оволодіння цінностями 

української і світової культури у всіх сферах життєдіяльності; 

- розвиток високого професіоналізму, який уключає глибокі спеціальні знання і 

широку гуманітарну підготовку, здібність до самостійного мислення, прийняття 

нестандартних, оригінальних рішень; 

- формування духовності, яка передбачає становлення високої моральності з 

одночасним прагненням ліквідувати інфантилізм, утриманство, байдужість, сформувати 

почуття колективізму, уміння працювати в команді, здатність до розвитку високих 

естетичних смаків та ідеалів; 

- упровадження в практику роботи нового, передового, прораховувати його 

ефективність, знаходження шляхів удосконалення системи роботи та наполегливість у 

необхідності рухатися до досягнення поставленої мети. 

Адже основними напрямами діяльності коледжу є:  

• реалізація змісту освіти на необхідному освітньому та кваліфікаційному рівні 

відповідно до державних вимог;  

• підготовка висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст;  

• орієнтування на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної 

до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у 

сучасних економічних умовах;  

• виховання громадян, які сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, 

утверджують принципи загальнолюдської моралі, є патріотами незалежної України. 

Колектив закладу постійно дбає про підвищення якості підготовки спеціалістів за 

рахунок ефективної організації освітнього процесу. Організація освітнього процесу 

спрямована на підвищення фахової та загальної педагогічної майстерності викладачів, на 

підготовку кваліфікованих конкурентоздатних молодших спеціалістів. Вона є невід’ємною 

частиною навчально-виховної роботи в коледжі та здійснюється  відповідно до загальної 

концепції державної національної програми у галузі «Освіта» та постанов щодо 

реформування вищої освіти, Положенням про організацію освітньої діяльності коледжу.  

 

Кадрове забезпечення освітнього процесу реалізує завдання освітнього процесу, що 

забезпечується силами штатних педагогічних працівників та сумісниками. Загальна 

кількість викладачів станом на 01.09.2019 року складала 85 осіб. Якісний склад змінився 

наступним чином:• кандидати наук – 4 викладачі; • викладачі-методисти – 49; • 

педагогічне звання "старший викладач" – 7; • вищої кваліфікаційної категорії – 62; • першої 

кваліфікаційної категорії – 10; • другої кваліфікаційної категорії – 8; • спеціаліст – 3. 
Обов’язковим елементом атестації є підвищення кваліфікації викладачів. Відповідно до 

встановленого законом порядку в 2018-2019 н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації 11 

педагогічних працівників. Тобто за наслідками атестації маємо підтвердження фахового 

зростання викладачів коледжу: 



Згідно з «Положенням про атестацію педагогічних працівників» у коледжі щороку викладачі 

проходять атестацію. Так, у цьому навчальному році атестувалося 15 педагогічних працівників.  

 

Методична робота покликана стимулювати підвищення наукового рівня викладачів, 

їх підготовку до засвоєння змісту нових програм і технологій реалізації, досягнень 

психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного 

досвіду. Для поширення передового досвіду в коледжі працівники, які атестуються, проводять 

відкриті заняття, майстер-класи із використанням інноваційних та інформаційних технологій 

навчання. До їх проведення підбирається спеціальна методична література, брошури з сучасної 

методики викладання. Усе це активізує вивчення кращого досвіду, сприяє впровадженню досягнень 

педагогічної науки в практику.  

Постійне удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними 

планами, супроводжується педагогічним контролем і насамперед проведенням відкритих 

занять. Вони є невід'ємним елементом методичної діяльності викладача. Так упродовж року 

було проведено 16 відкритих занять. 

Встановлення  кваліфікаційної категорії 

1 Ляшук Ю.В. друга  

2 Добрянський В.В. перша     

Встановлення  кваліфікаційної категорії  та  присвоєння педагогічного звання 

3 Абрагам В.І. вища, старший викладач  

4 Алєксєєв А.О. вища, старший викладач  

5 Кубіцька О.А. вища, старший викладач  

Підтвердження кваліфікаційної категорії та  присвоєння педагогічного звання 

6 Голуб Л.В. вища,  викладач-методист  

7 Левченко С.В. вища, викладач-методист  

8 Стадник О.Ф. вища, викладач-методист  

Підтвердження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання 

9 Гулий Г.М. вища, викладач-методист  

10 Дітківська В.М. вища, викладач-методист  

11 Кононко М.Х. вища, викладач-методист  

12 Корзун О.В. вища, викладач-методист  

13 Лисак С.Б. вища, викладач-методист  

14 Радкевич В.М. вища, викладач-методист  

15 Старовойт З.П. вища, викладач-методист  

№  

з/п 

ПІБ Предмет/ 

дисципліна 

Тема  Дата Час Група Ауд. 

1.  Абрагам В.І. практика 

"Пробні 

уроки та 

заняття" 

Я вірю в силу доброти 

 

21.03. 

2019 

15.10 331 ЗОШ 

№5 

2.  Алєксєєв А.О. "Людина і світ" Засоби масової інформації 

та їх значення у 

суспільному житті 

20.11. 

2018 

8.30 123 9 

3.  Голуб Л.В. сучасна 

українська 

мова з 

практикумом 

Членування речень на 

словосполучення, 

визначення у них 

синтаксичних відношень, 

характеристика 

словосполучень за 

будовою, морфологічним 

вираженням головного 

слова, типом підрядного 

зв'язку між словами. 

27.02 

2019 

10.20 132 19 



4.  Гулий Г.М. навчання гри 

на 

музичному 

інструменті 

Мажорні гами Фа та Соль. 

Російський народний 

танець "Галявинка". 

Б.Фільц. "Морозець" (гра 

та спів). А.Іванов "Полька" 

(розучування) 

29.01. 

2019 

16.30 121 гуртож. 

5.  Дітківська В.М. математика Формули зведення 22.02. 

2019 

10.20 113 20 

6.  Добрянський В.В. українські 

народні 

ремесла 

Виконання контурної 

різьби ножем-косячком і 

півкруглими стамесками. 

21.02. 

2019 

 

8.30 211 37 

7.  Корзун О.В. зарубіжна 

література  
Франц Кафка. Новела 

"Перевтілення". 

Розкриття у творі 

світового буття як 

абсурдного. Образ  

Грегора Залези. 

12.02. 

2019 

 

10.20 113 34 

8.  Кубіцька О.А. іноземна мова 

за 

професійним 

спрямуванням 

Wellington 26.11. 

2018 

12.10 142 47 

9.  Левченко С.В. медіаосвіта  

(медіаграмот

ність) 

Реалізуємо змістову 

лінію «Досліджуємо 

медіа» в початкових 

класах НУШ: 

практичні поради для 

вчителя 

07.02. 

2019 

 

12.10 141 19 

10.  Лисак С.Б. практика 

"Позанавчаль

на робота" 

Пробне виховне заняття.  

Людина починається з 

добра  

(до 100-річчя від дня 

народження 

В.О.Сухомлинського) 

22.11. 

2018 

14.20 341 ЗОШ 

№5 

11.  Ляшук Ю.В. нарисна 

геометрія 

Многогранники. Піраміда. 

Аксонометрична проекція 

піраміди. 

27.02. 

2019 

8.30 221 48 

12.  Марченко Т.В. спецкурс 

"Нова 

українська 

школа" 

Нова українська школа: 

освітнє середовище, що 

належить дітям 

17.10. 

2018 

8.30 142 2 

13.  Радкевич В.М. навчання гри 

на 

музичному 

інструменті 

Розучування української 

народної пісні "Їхав козак 

за Дунай".  Художнє 

виконання пісень 

Я.Красєва "Веселі гуси", 

"Ялинка". 

31.01. 

2019 

16.30 111 гуртож. 

14.  Стадник О.Ф. навчання гри 

на 

музичному 

інструменті 

"Музика сніжинок". 

Вивчення пісні 

Я.Степового "Білесенькі 

сніжиночки". Художнє 

виконання пісні 

А.Філіпенка "То сніжинки, 

мов пушинки". Робота над 

піснею Б.Фільц. 

"Морозець". 

31.01. 

2019 

16.30 111 гуртож. 

15.  Старовойт З.П. основи 

ритміки та 

Український народний 

танець як невід'ємна 

12.03. 

2019 

 

13.30 331 11 



 

 Склад викладачів, їх професійна підготовка, забезпечують високий рівень підготовки 

випускників згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-

професійних програм та директивних документів Міністерства освіти і науки України. 

Метою навчально-методичної діяльності коледжу є підготовка викладача, здатного 

працювати зі студентами, які мають різний рівень підготовки, організація навчально-

методичної роботи в циклових комісіях, створення сприятливих умов для реалізації 

викладачем творчого потенціалу, саморозкриття та саморозвитку. Уся навчально-

методична робота в коледжі протягом звітного часу проводилася згідно з планами, 

затвердженими педагогічною радою.  

Систематично проводилися засідання педагогічної та методичної ради, де 

розглядалися шляхи розв'язання актуальних проблем, координувалася роботу циклових 

комісій, здійснювався аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи, 

вивчався та презентувався кращий педагогічний досвід. Упродовж навчального року було 

проведено 10 засідань методичної ради. 

 

хореографії з 

методикою 

складова національного 

професійного мистецтва. 

16. і

з 
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.

О

. 

Тихоліз В.О. альтернативні 

педагогічні 

технології в 

початковій 

школі 

Науково-педагогічний 

проект "Інтелект України": 

успіх, здобутки, проблеми 

17.10. 

2018 

10.50 141 2 

Тема. Організація методичної роботи як цілісної системи діяльності 

навчального закладу у 2018-2019 навчальному році. (вересень) 

1. Підсумки методичної роботи в коледжі за 2017-2018 

навчальний рік та розвиток професійної компетентності 

педагогічного колективу в 2018-2019 н.р.         

Беседовська І.В. 

2. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2018-2019 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  Беседовська І.В. 

Тема.  Атестація – крок до підвищення професійної компетентності педагога 

(жовтень) 

1. Управління процесом атестації викладача Беседовська І.В. 

2. Самоосвіта викладача як складова системи самореалізації 

педагога у професійній діяльності 

Старовойт З.П. 

3. Творчий звіт викладача як спосіб презентації власної фахової 

компетентності 

Тунік Н.Ц. 

Тема.  Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ: соціально-педагогічні 

проблеми (листопад) 

1. Психологічні умови успішної адаптації першокурсника до 

навчання у ВНЗ. 

Голуб Л.В. 

2. Створення сприятливого простору для формування у 

студентів ціннісного ставлення до себе. 

Куратори 

навчальних груп 

3. Роль особистості керівника навчальної групи у формуванні 

комплексу навичок соціальної компетентності як базису 

життєдіяльності людини. 

Алєксєєв А.О. 

Тема. Інноваційні технології як важливий  фактор формування фахової 

компетентності  майбутніх учителів під час проходження  педагогічної практики 

(грудень)  



1. Організація  педагогічної практики майбутніх учителів 

початкових класів у контексті реалізації завдань Нової 

української школи.  

Яценко В.К. 

2. Роль нових інформаційних технологій у формуванні 

готовності майбутніх учителів трудового навчання до 

професійної діяльності. 

Сулковський А.В. 

3.  Запровадження інноваційних підходів до практичної 

підготовки  майбутніх фахівців з фізичної культури. 

Войналович О.В. 

Тема.  Психологічна культура як складник професіоналізму викладача (січень)  

1. Моніторингові дослідження фізичного, психічного і 

морального здоров'я студентів як база в системі роботи 

практичного психолога. 

Шайкова А,Л. 

2. Психологічний аспект діяльності викладача у студентському 

середовищі: конфлікти і шляхи їх вирішення.  

Корзун О.В. 

3. Діагностичний тренінг "Пізнаю себе – пізнаю світ". Литвинчук О.М. 

Тема.  Системний підхід до організації виховної роботи зі студентами щодо 

формування професійної компетентності майбутнього педагога (лютий)  

1. Упровадження прогресивних педагогічних концепцій. 

інноваційних технологій, оптимальних форм і методів 

організації виховної роботи зі студентами. 

Левченко С.Віт. 

2. Студентське самоврядування як фактор оптимізації 

освітнього  процесу у вищій школі. 

Савіна М.В. 

3. Соціально-педагогічне проектування розвитку у студентів 

національної свідомості та самосвідомості. 

Коваленко Л.Б. 

Тема.    Інтегрований підхід як сучасна форма організації навчального процесу   

(березень) 

1. Інтеграція як провідний принцип STEM-освіти. Красовська Л.В. 

2. Інтегровані заняття – шлях до виховання 

висококваліфікованого фахівця.  

Самойленко О.А.. 

3. Освітній веб-квест  як технологія, що спрямована на 

формування цілісної системи знань і вмінь особистості, 

розвиток її творчих здібностей та потенційних можливостей.  

Добрянський В.В. 

Тема.  Інноваційні та інтеграційні підходи до організації самостійної роботи 

студентів. (квітень) 

1 Педагогічна доцільність колективних творчих справ у 

системі розвитку пізнавальної активності та 

комунікативності вмінь.  

Кубіцька О.А. 

2.  Буктрейлер – сучасний інструмент формування читацьких 

компетентностей 

Левченко С.В. 

3. Техніка майндмеппінгу (ментальні карти) як реалізація 

концепції радіантного мислення. 

Беседовська І.В. 

Тема.  Критичне  мислення як чинник розвитку обдарованої особистості (травень) 

1. Критичне мислення: ключові характеристики та вправи для 

його розвитку. 

Прохорова О.В. 

2. Рефлексія та її роль у впровадженні технології організації 

навчальної взаємодії вчителя та учнів  (викладач-студент). 

Дітківська В.М. 

3. Критичне мислення як складова формування комунікативних 

якостей сучасного конкурентноспроможного фахівця 

(тренінг). 

Долінговська С.М. 

Тема. Професіоналізм викладача як основа його педагогічної майстерності  

(червень) 

1. Лекції "майстер-клас" – форма становлення педагогічної 

майстерності. 

Марченко Т.В. 



Педагогічна рада — чи не найбільш затребуваний орган управління навчальним 

закладом. Її актуальність — у колегіальному прийнятті рішень.  

Свою роботу педагогічна рада провадить відповідно до потреб коледжу. А ще з огляду 

на вимоги Нової української школи — концепт трансформації ЗНЗ з режиму 

функціонування у режим випереджувального розвитку.  

Водночас, реагуючи на виклики часу, педагогічна рада визначає стратегію розвитку 

закладу, виокремлює найактуальніші проблеми та напрями діяльності закладу на новий 

навчальний рік, організовує програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів 

діяльності закладу, шукає умови для реалізації послідовних системних змін, спрямованих 

на розвиток закладу, аналізує стан виконання навчальних програм, ефективність роботи 

методичної служби задля поліпшення їх якості. Це завдання також по силі педраді. Тому на 

прядок денний педагогічної ради було винесено в поточному році такі  питання: 
Тема. Якісна освіта – стандарт нового покоління: реалії та перспективи коледжу 

(серпень) 

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

2. 
Сучасний стан змісту освіти в коледжі та концептуальні ідеї 

програми розвитку в 2018-2019 н.р.         

Беседовська І.В., 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

3. 
Державна атестація студентів – визначення відповідності рівня та 

якості отриманої освіти вимогам стандартів рівня їх кваліфікації 

за спеціальністю. 

Герасимчук С.В., 

Антонюк Н.А. 

4. Затвердження плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р.         Мороз В.М. 

5. Затвердження факультативів на  2018-2019 н.р.         Сушицька О.Л. 

6. Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в 2018-2019 н.р.         

Невмержицький О.П. 

7. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2018-2019 н.р.         Сушицька О.Л. 

8. 
Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за 

підсумками прийому в 2018 році та організація 

профорієнтаційних заходів в 2018-2019 н.р.         

Герасимчук С.В. 

Тема. Індикатори сучасної якісної освіти в коледжі: інноваційна діяльність, творчо-

пошукова активність, продуктивна співпраця всіх учасників освітнього процесу  

(листопад) 

1 
Комунікативно-діяльнісна, культуроносна та професійно 

орієнтована модель сучасної освіти як шлях до всебічно 

розвиненої людини нової генерації. 

Красовська Л.В. 

2 
Розвиток пізнавальної самостійності і креативної компетентності 

у студентів через реалізацію наскрізних змістових ліній в освітній 

діяльності. 

Герасимчук С.В. 

3 Формування ціннісних орієнтацій до навчально-пізнавальної 

діяльності студентів шляхом використання інновацій. 

Кононко М.Х. 

4. Навчання з ЦЗ.  Ляшук Ю.В. 

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

Тема.  Система моніторингу як одна із форм підвищення якості освіти 
   (лютий) 

1 Діагностика та рівень навчальних досягнень студентів: 

коледжанський моніторинг. 

Голуб Л.В., 

Корзун О.В. 

2. Стан та перспективи удосконалення фізичного виховання у 

світлі новітніх концептуальних підходів. 

Корзун В.М. 

3. Інформаційно-освітнє середовище коледжу як основа для 

ефективного ресурсно-орієнтованого навчання студентів. 

Герасимчук С.В. 



2 
Оцінка якості загальноосвітньої підготовки як змістовно-

процесуальна цінність: сучасні процедури оцінювання, 

використання результатів. 

Сушицька О.Л. 

3 
Мотивація навчальної діяльності – необхідна складова 

педагогічного впливу та фактор успіху реалізації майбутнього 

фахівця. 

Самійлик А.С. 

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

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

Тема.    Нова українська школа: педагогіка партнерства (квітень) 

1 Нова українська школа компетентнісного спрямування Марченко Т.В. 

2 Пріоритетність стосунків партнерства в освітньому процесі 

сучасної української школи. 

Антонюк Н.А. 

3 
Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку 

пізнавальної активності при вивченні дисциплін 

природничого циклу. 

Кочина Н.М. 

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

 

Школа професійного росту молодих викладачів. Засідання Школи проводилися 

відповідно до плану. Така методична робота спрямована на підвищення професійної 

компетентності молодих спеціалістів. З метою зростання їх фахового рівня, розвитку 

творчого потенціалу, надання кожному викладачу-початківцю широких можливостей для 

удосконалення професійної підготовки організована школа наставництва. З викладачами-

початківцями обговорюються питання щодо психолого-педагогічних аспектів організації 

заняття, зокрема: вимоги до структури заняття, до змісту заняття і процесу навчання, до 

методики проведення, правила, які забезпечують успішність його проведення.  

Передовий педагогічний досвід – це досвід, який відповідає сучасним запитам 

педагогічної науки і практики та є джерелом її збагачення, оновлення та розвитку, який 

забезпечує кращі результати. Передовий педагогічний досвід є оптимальною педагогічною 

діяльністю, у процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби, 

технології навчання та виховання, що забезпечує стійкі позитивні результати у 

практичному розв’язанні актуальних педагогічних проблем, нестандартних навчальних і 

життєвих ситуацій. 

З метою вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду та його 

впровадження регулярно організовуються взаємовідвідування занять викладачами 

коледжу.  

Отже, ми розуміємо поняття “передовий педагогічний досвід” як результат 

професійної діяльності викладача, що здійснюється на рефлексивній основі, цілісну 

дидактично-методичну систему, яка ґрунтується на засадах упровадження досягнень 

психолого-педагогічної науки, гнучкому комплексному застосуванні традиційних та 

інноваційних форм, методів, технологій, засобів організації навчально-виховного процесу, 

спрямованого на забезпечення оптимальних, ефективних, якісних результатів в 

особистісному, навчальному та пізнавальному розвитку студентів, досягнення стійких, 

позитивних результатів у нестандартному розв’язанні актуальних проблем педагогічної 

практики. Це – процес і результат активних саморегульованих, самопрогнозованих творчих 

дій викладача-майстра, викладача-творця, викладача-професіонала в напрямі 

цілеспрямованого оптимального підвищення ефективності та модернізації навчально-

виховного процесу в умовах сучасних викликів і змін. Упродовж звітного року передовий 

педагогічний досвід вивчався у викладачів: 

 

№ 

за\п 

ПІП 

викладача 

Тема ППД 



1.  Алєксєєв А.О. Формування громадянської компетентності студентів на 

заняттях соціально-економічних дисциплін 

2.  Бляхарський О.В. 

 

Шляхи реалізації принципів навчання через упровадження 

стратегії критичного мислення на заняттях музичного 

виховання з методикою 

3.  Войналович О.В. Методика навчання техніко-тактичним діям у баскетболі 

4.  Дітківська В.М. Робочий зошит як засіб активізації пізнавальної діяльності 

студентів 

5.  Дмитренко Н.І. Технологія перевернутого навчання як засіб формування 

критичного мислення  студентів – майбутніх учителів 

(методичні рекомендації до опрацювання змістових модулів 

"Принципи навчання", "Форми навчання") 

6.  Долінговська С.М. Упровадження методики розвитку критичного мислення на 

заняттях дитячої літератури у закладах вищої освіти 

7.  Красовська Л.В. Формування професійних компетентностей майбутніх 

педагогів шляхом упровадження проектних технологій 

8.  Кубіцька О.А. Використання наочності як засобу формування мовленнєвої 

активності на заняттях англійської мови. 

9.  Ляшук А.Б. Завдання для контролю та  перевірки знань з інтегрованого 

предмета "Природничі науки (хімічний модуль)" 

10.  Сулковський А.В. Методичний посібник "Декоративно-прикладне мистецтво" 

як засіб формування фахової компетентності майбутніх 

учителів трудового навчання 

 

Методичний кабінет коледжу продовжував роботу з накопичення й систематизації 

методичного матеріалу на допомогу викладачам, кураторам академічних груп, головам 

циклових комісій, був поповнений публікаціями, кращими творчими роботами викладачів 

коледжу. Найбільш значущими й змістовними визнано такі навчальні посібники та 

методичні розробки (рекомендації). 

10 педагогічних працівників пройшли апробацію методичних матеріалів у 2018-2019  

н.р. у закладах світи, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів. 

№  

з/п 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Тема апробації Навчальний заклад, 

у якому було проведено 

апробацію 

1.  Голуб Л.В. Навчальні матеріали для 

підготовки тестового контролю 

знань  студентів із української 

мови на базі програми Test-W2 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський педагогічний 

коледж  ім Т.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної ради 

2.  Гулий Г.М. Хрестоматія педагогічного 

репертуару для баяна 

(Перекладення та аранжування для 

двох та трьох баянів) 

Житомирський державний 

університет імені Івана  Франка 

3.  Дітківська В.М. Робочий зошит з вищої математики 

(Лінійна і векторна алгебра. 

Аналітична геометрія) 

Ржищівський гуманітарний 

коледж 

4.  Кононко М.Х. Методичні рекомендації баяністу-

початківцю 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

5.  Корзун О.В. Тестові завдання із зарубіжної 

літератури 

КЗЛОР "Бродівський 

педагогічний коледж імені 

Маркіяна  Шашкевича" 

6.  Левченко С.В. Збірник тестових завдань з 

української мови (тема 

"Орфографія") 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський педагогічний 

коледж  ім Т.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної ради 



7.  Радкевич В.М. Навчально-методичний посібник 

"Музика" для викладачів та 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

КЗ СОР "Лебединський 

педагогічний коледж імені 

А.С.Макаренка" 

8.  Стадник О.Ф. Збірка пісень до шкільних свят 

"Роки шкільні незабутні" 

Житомирське коледж культури 

і мистецтв ім. Івана Огієнка 

9.  Старовойт З.П. Збірник тестових завдань з основ 

ритміки і хореографії з 

методикою для студентів І курсу 

КВНЗ "Корсунь-

Шевченківський педагогічний 

коледж  ім Т.Г.Шевченка" 

Черкаської обласної ради 

10. А Абрагам В.І. Електронний посібник "Загальні 

основи педагогіки" для студентів 

педагогічних спеціальностей ВНЗ 

І-ІІ р.а. 

ВНКЗ "Одеське педагогічне 

училище" 

 

Якість методичної роботи у коледжі забезпечує взаємодія усіх компонентів 

структурної схеми: педагогічної ради, методичної ради, методичного кабінету і 10 

предметних  циклових) комісій коледжу. 

Упродовж 2018-2019 н.р. з метою спонукання викладачів до творчої діяльності та 

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

група   «Нова українська школа: педагогіка партнерства» (керівник Марченко Т.В.), творча 

лабораторія «Сервіси Google у професійній діяльності викладача» (керівник Сойнова Н.І.), 

творча лабораторія «Критичне мислення: стратегії та процедури» (керівник Самойленко 

О.А.), творча лабораторія «Сучасні засоби унаочнення» (керівник Герасимчук С.В.), школа 

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

викладача (керівник Тихоліз В.О.). За результатами діяльності укладено методичні 

рекомендації. 

Члени творчих угрупувань на звітному засіданні продемонстрували результат 

діяльності – розроблено 12 зошитів з друкованою основою, 3 електронних підручників. 

Робочі зошити з друкованою основою, розроблені викладачами коледжу в 2018-2019 

н.р. 

№ 

з/п 

ПІБ Назва зошита 

1. Гулий Г.М. Хрестоматія педагогічного репертуару для баяна (Перекладення 

та аранжування для двох та трьох баянів) 

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

Аналітична геометрія) 

3. Кононко М.Х. Методичні рекомендації баяністу-початківцю 

4. Корзун О.В. Тестові завдання із зарубіжної літератури 

5. Левченко С.В. Збірник тестових завдань з української мови (тема 

"Орфографія") 

6. Радкевич В.М. Навчально-методичний посібник "Музика" для викладачів та 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

7. Стадник О.Ф. Збірка пісень до шкільних свят "Роки шкільні незабутні" 

8. Старовойт З.П. Збірник тестових завдань з основ ритміки і хореографії з 

методикою для студентів І курсу 

9.  Шень В.А. Робочий зошит з психології «Основи вікової психології» (ІІ 

частина 

10. Кириченко І.Л. Робочий зошит для студентів ІІ курсу з дисципліни "Практичний 

курс інформатики (з елементами програмування)" 

11. Тунік Н.Ц. Робочий зошит з дисципліни "Вступ до спеціальності/ 

Технології" 

12. Меленець І.О. Зошит для практичних робіт з біології (для студентів І курсу) 

 

Електронні посібники, розроблені викладачами коледжу в 2018-2019 н.р. 



№з/п ПІБ Дисципліна Назва посібника 

1.  Голуб Л.В. українська мова Навчальні матеріали для підготовки 

тестового контролю знань  студентів із 

української мови на базі програми Test-W2 

2.  Абрагам В.І. педагогіка Електронний посібник "Загальні основи 

педагогіки" для студентів педагогічних 

спеціальностей ВНЗ І-ІІ р.а. 

3.  Шайкова А.Л. психологія Навчальний електронний посібник з психології 

(ІІІ модуль «Пізнавальна сфера і навчальна 

діяльність») 

 

Сучасний перехід України до інформаційного суспільства, коли до Інтернету може 

підключись практично будь-яка людина, обумовлює можливість переходу до так званих 

«хмарних послуг». Останнім часом впровадження хмарних технологій стрімко зростає, 

завдяки цьому освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна скрізь: у приміщенні та на 

відкритій місцевості. З цією метою у коледжі створено:  

- Віртуальний методичний кабінет  

https://sites.google.com/site/virtualnijmetodicnijkabinet2/golovna 

- Віртуальна бібліотека коледжу  

https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D0%BD%D0%B0%D1%8F   

- Сторінка електронних підручників, розроблених викладачами коледжу, 

https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%

D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-

%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D

1%96-

%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0

%B8?authuser=0  

- Сторінку "Вебквести", де розміщено посилання на 25 вебквестів, які розроблені 

викладачами коледжу,  http://korpk.org.ua/veb-kvesti.html  

- Сайти викладачів: 

1. Сойнова Н.І. https://sites.google.com/view/inclina/home?authuser=0  

2. Кочина Н.М. https://sites.google.com/view/nmkochyna  

3. Добрянський В.В.  

https://sites.google.com/view/dobyanskiy91/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%

BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0  

4. Кириченко І.Л. https://sites.google.com/site/portfoliokyrychenko/ogolosenna  

5. Меленець І.О. https://sites.google.com/site/sajtirinimelenec/home  

                              http://college-galleri.blogspot.com/ (блог) 

6. Савіна М.В. https://sites.google.com/site/paedagogia2017/home  

7. Новик Ю.І.  https://sites.google.com/site/korpkikurs/home  

8. Беседовська І.В. https://sites.google.com/site/ukraienskamovazaprofspram/home  

 

На сьогоднішній день існує велика кількість сервісів, які відрізняються один від 

одного в основному безкоштовним об’ємом дискового простору, що надається у 

користування. Але на практиці добре зарекомендував себе саме сервіс Google Drive. 

Особливістю його роботи є те, що він доступний на вже наявному у користувача аккаунті 

Gmail. Відмінною рисою даного сервісу є тісна інтеграція з додатком Google Docs. 

Унаслідок високої вартості професійних програм у мережі Інтернет широко поширене 

незаконне, піратське використання неліцензійних копій. Використання хмарних сервісів 

дозволяє створювати умови для дистанційного навчання. Завдання відкриваються за 

запитом до спільного доступу. Такі хмарні освітні сервіси упроваджують такі викладачі: 

1. Новик Ю.І.  novik.yuri@gmail.com  

2. Марченко Т.В. marchenko.tanyav@gmail.com  

https://sites.google.com/site/virtualnijmetodicnijkabinet2/golovna
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
https://sites.google.com/view/korostyshivkoledzbibl/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?authuser=0
http://korpk.org.ua/veb-kvesti.html
https://sites.google.com/view/inclina/home?authuser=0
https://sites.google.com/view/nmkochyna
https://sites.google.com/view/dobyanskiy91/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/view/dobyanskiy91/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0
https://sites.google.com/site/portfoliokyrychenko/ogolosenna
https://sites.google.com/site/sajtirinimelenec/home
http://college-galleri.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/paedagogia2017/home
https://sites.google.com/site/korpkikurs/home
https://sites.google.com/site/ukraienskamovazaprofspram/home
mailto:novik.yuri@gmail.com
mailto:marchenko.tanyav@gmail.com


3. Кириченко І.Л.  innafavorit@gmail.com  

4. Самойленко О.А. samoilenckooxana@gmail.com  

5. Меленець І.О. melenecz79ira@gmail.com  

Google Classroom  – це інструмент, що зв'язує Google Docs, Google Drive і Gmail, 

допомагає  створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і 

організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним 

елементом  Google Classroom є Групи. Функціонально групи нагадують структурою 

форуми, оскільки вони дозволяють користувачам з легкістю відправляти повідомлення 

іншим користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи. 

Сервіс надає платформу для проектної роботи (літературний портрет, віртуальна 

екскурсія, мовознавче дослідження), тобто самостійної роботи учнів над конкретним 

завданням, що завершується створенням творчого продукту. Командна робота над 

проектами сприяє комунікації, взаємодії учнів у групі, згуртуванню колективу, а також 

ефективному плануванню часових ресурсів. Учні повинні обговорити і розподілити між 

собою питання для дослідження, скласти календарний план роботи над проектом, знайти 

респондентів і провести опитування, проаналізувати і систематизувати отримані 

результати, зробити висновки, підготувати презентацію проекту і продемонструвати 

результати.  Усі наробки  кожен член групи розміщує у власному хмарному просторі Google 

Диск і надає права доступу іншим користувачам групи. Проектна робота стимулює 

розвиток всіх мовленнєвих компетенцій. У системі Classroom працюють: 

- Сойнова Н.І. (ntl.s.test2@gmail.com) "2019, основи корекційної педагогіки 141-144",         

"ТЗН, 2019". 

- Дмитренко Н.І.  (ivanivna.pedagog@gmail.com) "Педагогіка". 

- Левченко С.В. (svitlana10111978@gmail.com) "131група". 

 

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

Завданнями циклових комісій є: 

1. Створення методичного забезпечення дисциплін згідно з навчальними планами 

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 вступних екзаменів та 

творчих конкурсів. 

6. Створення інформаційного забезпечення дисциплін згідно з навчальними планами 

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 та навчально-

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. 

 

Уже традиційним стало проведення спільних засідань ЦК та ЦК із творчими групами. 

Упродовж навчального року було проведено 15 таких засідань, де викладачі обговорювали 

актуальні питання впливу різних джерел інформації на свідомість викладача та студента,  
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особливості застосування ІКТ, ділилися досвідом упровадження на заняттях нових 

педагогічних технологій. 

У цьому навчальному році методичними надбаннями на шпальтах педагогічної преси 

поділилися 38 викладачів: 

1. Samoilenko Oksana Тhe concept of the adult education in the slovak republic: historical 

aspects [Текст]  / Oksana Samoilenko // Рregraduálna príprava profesionálov v oblasti vzdelávania 

dospelých: матеріали Міжнародної наукової конференції / гол. ред. Самойленко О.А. – 

Prešove: Prešovská univerzita v Prešove, 2018. – С. 256-261. – 

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukacova3    

2. Алексєєв А.О. Формування громадянської компетентності студентів на 

заняттях із соціально-економічних дисциплін [Текст]  / А.О.Алексєєв // Сучасні тенденції 

розвитку науки. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 21-

22 грудня 2018 року). – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – Ч. 2. – С. 141-143.   

3. Беседовська Ірина, Самойленко Оксана Творча група як засіб підвищенні 

професійної компетентності викладача коледжу [Текст]  / Ірина Беседовська, Оксана 

Самойленко // Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Івано- Франківськ, 

11-12 жовтня 2018 р. / Упоряд. Гуменюк І.В., Джус О.В., Кучерак Н.В., Труш Н.В., Паска 

Т.В., Сидорик Ю.Р. – Электронні дані. (Об’єм: 8,9 Мб). – Івано-Франківськ: НАІР, 2018. Ч. 1. 

– С .378-384. 

4. Білявська Л.П. Юліуш Зарембський: славетний житомирський композитор та 

виконавець  [Текст]  / Л.П.Білявська // Теорія і практика актуальних наукових досліджень. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (м.Запоріжжя, 28-29 вересня 

2018 року. – Херсон : Видавництво "Молодий вчений", 2018. – Ч.1. – С. 7-11.   

5. Волотівська І.І. Фахова підготовка вчителя іноземної мови на етапі побудови 

національної системи освіти України (1984-1991рр.)  [Текст]  / І.І. Волотівська // Науковий 

часопис Національного педагогічного  університету імені М.П.Драгоманова. Серія 5. 

Педагогічні науки: реалії  та перспективи. – Випуск 61 : збірник наукових праць / М-во освіти 

і науки України,  Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2018. – С. 34-37.   

6. Голуб Л.В.  Деякі аспекти процесу адаптації першокурсника до навчання у закладі 

вищої освіти [Текст]  / Л.В.Голуб // Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних 

і психологічних наук: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м.Харків , 

Україна, 8-9 лютого 2019 року). – Харків: Схілноукраїнська організація "Центр педагогічних 

досліджень", 2019. – С. 103-106. 

7. Голуб Л.В. Теоретико-приладний аспект упровадження моніторингу якості освіти  

[Текст]  / Л.В. Голуб // Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: 

Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції   (15-16 

лютого 2019 року м.Одеса). – Одеса : ГО "Південна фундація педагогіки", 2019. – С. 108-111.   

8. Гулий Г.М.  Основні методичні положення початкового періоду навчання гри на  

баяні студентів педагогічного коледжу  [Текст]  / Г.М.Гулий //  2019. – С. 1-7. – 

https://super.urok-ua.com/osnovni-metodichni-polozhennya-pochatkovogo-periodu-navchannya-

gri-na-bayani-studentiv-pedagogichnogo-koledzhu/   

9. Дітківська В.М. Розвиток математичної компетентності студентів - майбутніх 

учителів // Валентина Дітківська / Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний 

супровід модернізаційних процесів/ Зб. наук. пр. [ред. кол. : В. Є. Берека (гол.) та ін.]. – 

Хмельницький : ПП Символ, 2018. – C. 104-107. 

10. Дмитренко Н.І. Kультура педагогічного спілкування студентів як важлива складова 

загальної культури особистості фахівця [Текст]  / Н.І. Дмитренко // Наука, освіта, суспільство: 

інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку: Матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Київ, 29–30 березня 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної 

освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО 

«Інститут інноваційної освіти», 2019. – C. 14-17. 
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11. Кириченко І.Л. Персональний сайт викладача – інcтрумент інноваційної діяльності 

[Текст]  / І.Л. Кириченко // Сучасні досягнення науки та техніки, ХХX Міжнародна 

науковопрактична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 13 травня 2019 року. – Ч.4. – С. 7-11.  

12. Козловець І.В. Театр як художній феномен в контексті інтегративних тенденцій 

сучасного мистецтва слова [Текст]  / І.В. Козловець // Актуальні проблеми природничих і 

гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка – 2019» / XXI Всеукраїнська 

наукова конференція молодих учених. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2019. – С. 291-

292.  

13. Корзун О.В., Сахно А.С. Цінності як мотиваційна сфера особистості студента  

[Текст]  / О.В. Корзун, А.С. Сахно // Актуальні питання сучасних педагогічних та 

психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної 

конференції   (15-16 лютого 2019 року м.Одеса). – Одеса : ГО "Південна фундація педагогіки", 

2019. – С. 53-58.   

14. Кубіцька О. А. Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя [Текст]  / 

О.А. Кубіцька // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. 

Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів ЗВО. Тези доповідей 

учасників конференції. – Маріуполь: Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», 2019 . – С. 464-467. 

15. Левченко  С.В. Педагогіка Василя Олександровича Сухомлинського - педагогіка 

гуманізму [Текст]  / С.В. Левченко  // Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та 

перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції 

студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених і викладачів (28 березня 2019 р., м.Малин). 

– Малин: Вид-во МЛТК, 2019. –  C. 427-432. 

16. Левченко С.В. Інноваційні підходи до формування інформаційно-комунікаційної 

компетентності в контексті мовно-літературної освітньої галузі в початкових класах НУШ 

засобами медіаосвіти [Текст]  / С.В.Левченко // Інноваційні наукові дослідження: теорія, 

методологія, практика : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 

22–23 лютого 2019 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр 

прикладної інформатики НАН України. – Київ : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2019. –  

С. 34-38. 

17. Левченко С.В. Сторітеллінг як технологія розвитку критичного мислення 

[Текст]  / С.В. Левченко // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. 

Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів ЗВО. Тези доповідей 

учасників конференції. – Маріуполь: Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», 2019 . – С. 515-517. 

18. Лисак С.Б. Науково-дослідницька діяльність як важлива перспективна проблема 

сучасної науки  [Текст]  / С.Б.Лисак // Психологія та педагогіка: методика та проблеми 

практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції  (м.Львів, 21-22 грудня 2018 року). – У двох частинах. – Львів : ГО 

"Львівська педагогічна спільнота", 2018. – С. 44-47.   

19. Ляшук  А.Б. Погляди педагогів-класиків щодо екологічного виховання молоді 

[Текст]  / А.Б.Ляшук  // Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: 

Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, 

аспірантів, молодих вчених і викладачів (28 березня 2019 р., м.Малин). – Малин: Вид-во 

МЛТК, 2019. –  C. 407-411. 

20. Прощання з букварем. О.Стадник [Ноти] : Іди, іди дощику. Пісні для дітей 1-4 

класів у супроводі баяна : навчально-методичний посібник / упорядник О.В.Бубнов, 

Н.В.Філіпчук. – Тернопіль : Навчальна книга  – Богдан, 2012. – С. 30-32. 

21. Радкевич В.М. Використання фольклористичного мистецтва на заняттях музичного 

виховання у студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. [Текст]  / В.М.Радкевич // 

Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 21. ‒ С. 356-360.   



22. Радкевич В.М. Питання формування ціннісних орієнтацій до навчально-

пізнавальної діяльності студентів шляхом використання інновацій на заняттях з музичних 

дисциплін у педагогічному коледжі [Текст]  / В.М.Радкевич // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (18.10.2018, м. Переяслав-Хмельницький, Україна). ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 45. ‒ С. 145-149.   

23. Самойленко О. А. Неперервна професійна освіта: досвід Словаччини [Текст] / 

Оксана Анатоліївна Самойленко// Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: 

світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей/ за ред. Кременя 

В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В.. Лук’янова Л.Б. ‒ К.: Знання України. 

2018. ‒ С. 515-521. 

24. Самойленко О., Беседовська І. Моніторинг як педагогічна технологія визначення 

професійного рівня викладача коледжу [Текст]  / О. Самойленко, І. Беседовська // Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (22 березня 2019 року, м.Київ) – Київ, 201. – С.128-129.   

25. Самойленко О.А. Андрагогічний підхід у навчання дорослих (досвід Словаччини) 

[Текст]  / О.А. Самойленко // Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ "Інститут 

модернізації змісту освіти". ‒ К., 2018. Вип. 90. ‒ С. 200-206.  

26. Самойленко О.А. Етапи становлення системи освіти дорослих у Словацькій 

республіці  [Текст]  / О.А.Самойленко // Професійна освіта: андрагогічний підхід. : 

монографія / кол. авторів ; за ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир: Вид. О.О.Євенок, 2018. – С. 

173-198.   

27. Самойленко О.А. Освіта дорослих як освітній тренд ХХІ століття [Текст]  / 

О.А.Самойленко // Культурологічний альманах: Випуск 10. – Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2018. 

–  С. 78-81.   

28. Самойленко О.А. Парковий комплекс як туристичний потенціал Коростишева 

[Текст]  / О.А. Самойленко // Матеріали Х Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 
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36. Старовойт З.П. Життєвий шлях Наталії Скорульської [Текст]  / З.П.Старовойт // 
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Актуальні проблеми вищої професійної освіти : Матеріали VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції (22 березня 2019 року, м.Київ) – Київ, 2019. – С.162-163.   

 

Циклові (предметні) комісій допомагають викладачам вирішувати проблеми пошуку 

нових форм та методів педагогічної роботи, узагальнювати педагогічний досвід викладачів, 

систематизувати напрацьований викладачами досвід за напрямами, здійснювати творчі 

зв’язки з кафедрами ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, проводити навчання молодих викладачів 

тощо. 

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. 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. Упродовж 2018-2019 н.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 

ІІ Окрушко М.,  

241 група 

Сулковський А.В. 

2.  ІІ етап (обласний)  ІХ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 

ІІІ Іоннікова Ю.,  

121 група 

Клименко І.М. 

3.  ІІ етап (обласний)  ІХ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 

ІІ Задорожня І.,  

111 група 

Клименко І.М. 

4.   ІІ етап (обласний) 

ХІХ  Міжнародного 

конкурсу з української 

мови  ім. П.Яцика  

ІІІ Романюк Н., 

121 група 

Долінговська С.М. 

5.   ІІ етап (обласний) 

ХІХ  Міжнародного 

ІІІ Килимник А., 

141 група 

Старинець Г.В. 
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конкурсу з української 

мови  ім. П.Яцика  

  

6.   ІІ етап (регіональний) 

Всеукраїнської олімпіади з 

української мови 

серед студентів закладів 

вищої освіти, що 

здійснюють підготовку 

молодшого 

спеціаліста 

І Чупира В., 

123 група 

Беседовська І.В. 

 

7.   ІІ етап (обласний) 

Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики 

І Кобилинський О., 

231 група 

Герасимчук С.В. 

8.  Конкурс наукових проектів  

"Від ідеї до  реалізації" 

І Кобилинський О., 

231 група 

Беседовська І.В., 

Самойленко О.А. 

 

Робота педагогічного колективу спрямована на налагодження творчих зв’язки з ВНЗ 

ІІІ-ІV рівня акредитації. з цією метою були проведені такі заходи: 

- майстер-клас "НУШ – простір розвитку нових можливостей" (Зустріч із доктором 

педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри лінгвометодики та культури фахової 

мови ЖДУ ім. І.Я. Франка К. Я. Климовою та доцентом, кандидатом педагогічних наук,  

викладачем  ЖДУ ім. І.Я. Франка Г.В. Підлужною),   

- вистава студентського театру-лабораторії ЖДУ ім. І.Я. Франка "Вечірня зустріч або 

дрес-код інкогніто".(Керівник – Л.І. Берелет, заслужена артистка України, викладач ЖДУ 

ім. І.Я. Франка); 

- круглий стіл "Підготовка педагогічних працівників для початкової школи - основне 

завдання початкового рівня вищої педагогічної освіти" (зустріч з доктором педагогічних 

наук, членом ДАК України, головним науковим співробітником відділу інновацій та 

стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, випускницею коледжу 1972 

року Онищук Людмилою Анатоліївною). 

 

Для створення сприятливого фахового та освітнього простору для студентів коледжу 

проводилися заходи, що сприяли формуванню професійної компетентності майбутніх 

учителів: 

- круглий стіл «Навчання письма в НУШ» за участю вчителя вищої кваліфікаційної 

категорії, учителя-методиста гуманітарної гімназії № 5 м. Коростишева Л.В. Цимер;  

- коворкінг "Освітній процес у НУШ" (Ковальчук Т.В., учитель вищої 

кваліфікаційної категорії, учитель-методист гуманітарної гімназії № 5 м. Коростишева); 

- методичний міст «Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції 

«Нова українська школа», який об’єднав вчителі міських шкіл, викладачів коледжу та 

студентів ІV курсу (вчитель гуманітарної гімназії №5 ім. Тараса Шевченка Ковальчук Т.В. 

запропонувала студентам ряд практичних завдань, які можна використати під час 

виробничої практики; Хоменко Л. О., вчитель ЗОШ №1, продемонструвала елементи 

методики використання цеглинок LEGO. Яцкевич О.П., методист районного методичного 

кабінету відділу освіти райдержадміністрації, розповіла про нормативну базу НУШ, 

зокрема про Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року та Державний стандарт 

початкової освіти); 

- майстер-клас "Using flash cards and drilling at English lessons" (Ольга Іванова, 

викладач англійської мови І LС – (Міжнародний мовний центр) м.Київ). Викладач 

поділилася своїм досвідом навчання та практичного застосування лексичного матеріалу з 

учнями початкової школи. 

Пріоритетним завданням діяльності коледжу є формування сучасної полікультурної 

особистості, відкритої до діалогу з представниками інших країн, готової до інтеграції у 
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світовий культурний простір. Саме тому адміністрація особливу увагу приділяють 

налагодженню міжнародного співробітництва, перебувають у постійному пошуку 

ефективних способів і засобів його розвитку. 

Прагнучи зміцнити співробітництво із зарубіжними навчальними закладами, 

міжнародними громадськими організаціями, з метою підвищення ефективності освітнього 

процесу було налагоджено співпрацю з Старопольською вищою школою (м.Кельці, 

Польща). Викладачі коледжу Беседовська І.В. та Самойленко О.А. взяли участь у семінарі 

"Dziecko - reflekcja pedagogiczna", що відбувся у  м.Кельці, Польща. 

100 студентів ІІІ курсу  20-22 березня 2019 року стали учасниками Міжнародного 

науково-практичного семінару-тренінгу «Виховання характеру (CHARACTER FOR KIDS)»  

у рамках Східноєвропейської місії, де мали можливість упродовж трьох днів спілкуватися 

на педагогічну  тему із Чарльзом Ландретом, директором організації Charachter International 

(США), Лінном Бері, доктором психології (США) – автентичними носіями  англійської 

мови. 

 

Методична робота викладача 

Наприкінці кожного навчального року проводяться заслуховування звітів усіх 

педагогічних працівників коледжу у циклових комісіях щодо навчально-виховної 

роботи з представленням результатів методичної та виховної роботи.  

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

роль відіграє методична робота викладачів коледжу для забезпечення навчального 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 контрольних 

робіт,  директорських контрольних робіт, семестрових екзаменів; 

− інформаційне забезпечення дисципліни тощо. 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисциплін в електронному 

вигляді розміщується в електронній бібліотеці коледжу і у повному обсязі задовольняє 

потреби самостійного навчання та самоконтролю знань студентів. 

Упродовж  навчального року викладачі коледжу пропагували власні педагогічні ідеї 

серед вчителів Житомирської області: 

- Левченко С.В. взяла у методичному об’єднанні учителів ІІ класів Коростишівського 

ОТГ., провела тренінг «Майбутнє в сьогоденні… Навчання і виховання молодших школярів 

в контексті гуманної педагогіки»; 

- Антонюк Н.А. провела тренінги на засіданнях МО вчителів-філологів 

Романівського, Ружинського, Андрушівського, Чуднівського, Новоград-Волинського, 

Хорошівського районів ("Роль мовної компетенції сучасного педагога у формуванні 

культури мовлення здобувачів освіти", "Сучасні технології навчання. Інтерактивні заняття 

як засіб формування мовленнєвої компетенції учнів", "Технології в сучасній освіті. 

мовленнєва компетентність сучасного педагога"). 

 

Тиждень циклових комісій. Під час тижнів викладачі циклових комісій проводять 

відкриті заняття, виховні заходи у коледжі, студентські  конференції, олімпіади, конкурси, 

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

проведення науково-практичної конференції та веб-квесту.  

Активно впроваджується технологія веб-квест. Для більшості студентів проблемним є 

здійснення логічних операцій, засвоєння великого обсягу інформації, яка, на їхню думку, 

не завжди їм потрібна. 



Упровадження інноваційних технологій та методик навчання і виховання сприяє 

різнобічному розвитку, зацікавленості як студентів, так і викладачів. Однією з таких 

методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати 

та вирішувати поставлені задачі є квест. 

Квест дозволяє розвивати активне пізнання, сприяє розвитку мислення, допомагає 

долати проблеми та труднощів, а саме: вирішити, розплутати, придумати, уміти 

застосовувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати 

знання, вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності. 

 Упродовж поточного навчального року в коледжі проведено11 заходів. 

 

Всесвітня мережа поступово перетворюється на ще один засіб освітнього процесу. Так 

у цьому навчальному році, крім вебквестів, викладачами ЦК української літератури та 

української мови з методикою навчання проведено:  

- конкурс відеомеседжів "Говорімо українською", 

- онлайн-тестування з української мови в соціальній мережі Інстаграм , 
- флеш-моб у соціальній мережі Інстанрам «Поезія – це завжди неповторність…»  
 

80  студентів коледжу брало участь у конкурсі з англійської мови "ГРИНВІЧ - 2018", 

20 – у конкурсі з німецької мови «ОРЛЯТКО – 2018», 86 – у конкурсі з українознавства 

"ПАТРІОТ - 2018". 

Cтудентів ІІІ, ІV курсів залучено до проходження онлайн-курсу для вчителів 

початкової школи, розробленого Міністерством освіти і науки України, студією онлайн-

освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» (132 сертифікати)/ 

3 викладачі взяли участь у навчальному тренінгу «Інформаційно-комп'ютерні 

технології в освіті» (м.Житомир): Левченко С.Віт., Сойнова Н.І., Меленець І.О. 

Викладачі ЦК психолого-педагогічних дисциплін постійно беруть участь у різних 

просвітницьких проектах, онлайн-курсах: «Освітні технології критичного мислення», 

«Медіаграмотність для освітян», «Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами», «Медіаграмотність: практичні навички», «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», онлайн-курси для вчителів початкової школи 

розроблений Міністерством освіти і науки, «Інтернет-ресурси для опитування і 

№  

з/п 

Розробник Предмет/ дисципліна Тема  

1.  Савіна М.В. педагогіка Яблука в саду В.О.Сухомлинського  

2.  Красовська Л.В. технології Дизайн предметів інтер’єру  

3.  Войналович О.В. фізичне виховання  Розвиток фізичної культури і 

спорту в світі 

4.  Радкевич В.М. музичне виховання з 

методикою 

Ерудит. Світ музики чарівний 

навколо нас  

5.  Долінговська С.М. українська мова Стежками рідної мови 

6.  Добрянський В.В. технологічний 

практикум 

Технологія різьблення  

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

Інтернет 

Цікава інформатика  

8.  Сойнова Н.І. корекційна педагогіка Впровадження інклюзивної освіти 

в НУШ 

9.  Меленець І.О. біологія  Здорове харчування: міфи та 

реальність 

10.  Горобчук Л.М. історія України Українська державність у 1918-

1921 рр. 

11.  Васильчук Н.І. іноземна мова WEBQUEST 18 



тестування», «Сел-коучинг (самонаставництво  «Права людини в освітньому просторі», 

«Недискримінаційний курс у навчанні». 

3 викладачі пройшли очний тренінг «Проектування електронного освітнього контенту 

та підручників нового покоління у контексті оновлення професійної освіти» 

(смт.Немішаєве): Сойнова Н.І., Кириченко І.Л., Меленець І.О. 

Студентські наукові конференції вважаються невід’ємною формою висвітлення 

підсумків наукової роботи  і водночас ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої 

студентської молоді, реалізації набутих ними здібностей, стимулювання потреби у творчому 

оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Конференція – це лише 

верхівка "наукового айсберга". Проведена на відповідному рівні (на яку студенти прибудуть 

з метою поспілкуватися з однодумцями, а не "для галочки", отримання автоматичного заліку 

тощо) конференція повинна не лише підтвердити належний рівень виконаної наукової 

роботи, а й показати студента-дослідника як мовну толерантну особистість. Саме на таких 

заходах під час наукових дискусій виробляється самостійність, оригінальність 

висловлювання, вміння обґрунтовувати, спростовувати хибні думки, відбувається 

опанування мистецтвом аргументованої полеміки. Разом з тим набувається професійний 

досвід, відбувається суспільне визнання в середовищі фахівців. 

За результатами проведення конференції укладаються збірники матеріалів. У 2018-

2019 н.р. у коледжі було проведено 11 науково-практичних конференцій, у яких взяло 

участь 95 студентів.  

 

Дата 

проведення 

Тема Відповідальний 

4 жовтня 

2018 року 

Ціннісні виміри виховання дитини в педагогічній 

спадщині В.О.Сухомлинського 

(до 100-річчя від дня народження)  

Абрагам В.І. 

7 листопада  

2018 року 

Мистецтво як засіб розвитку творчих здібностей 

особистості 

Литвинчук О.М. 

28 листопада  

2018 року 

 

Мовленнєва  компетенція 

як необхідна умова  успішної професійної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів 

Кубіцька О.А.  

20 листопада 

2018 року 

Західноукраїнська Народна Республіка:  

революція, державність, соборність  

(до 100-річчя утворення ЗУНР) 

Самойленко О.А. 

5  грудня  

2018 року 

Актуальні  проблеми професійної  підготовки 

майбутнього фахівця - вчителя  фізичної культури 

Тунік Н.Ц. 

13 лютого 

2019 року 

Коли великі були малими  Дітківська В.М. 

30 січня 

2019 року 

Композитори України – дітям 

 

Кононко М.Х. 

5 березня  

2019 року 

Іван Котляревський – перший класик українського 

 художнього слова 

Левченко С.В. 

20 березня  

2019 року 

Предметна компетентність учнів (студентів) як 

ключовий орієнтир сучасного навчання 

Беседовська І.В. 

21 березня  

2019 року 

Формування професійної компетентності вчителів 

трудового навчання в сучасній школі  

Герасимчук С.В. 

3 квітня 

2019 року 

Природа – творча майстерня вчителя і 

дослідницька лабораторія дитини 

Кочина Н.М. 

 

Участь в обласних регіональних Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, конференціях 

(хто брав участь – П.І.Б., група), де, яке місце зайнято, тема, керівник) 

№ 

з/п 

Вид змагань Дата 

провед

ення 

Місце  П.І.П. Керівник 



1 Кубок  України з бойового 

самбо серед юнаків 

старшого віку  

27.08. 

2018  

ІІ  Носок Віталій Корзун В.М. 

 

  
2 Сьомий Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

хореографічного мистецтва  

в номінації «Сучасна 

хореографія», номер «Не 

твоя війна». м. Київ. 

24.11. 

2018 

 

 

  

І 

 

 

 

 

 

 

  

Волощук Анастасія, 

Марчук Анастасія, 

Шиш Тетяна, 

Коваленко Наталія, 

Цимер Наталія, 

Вознюк  Анастасія, 

Гонцовська Марина, 

Харук Альона  

Мельниченко О.Я. 

 

 

 

 

 

  

3 Чемпіонат області з 

боротьби  самбо серед 

юнаків. 

15.10. 

2018  

 

ІІ 

  

 

Павленко Владислав  

 

Корзун В.М.  

4 Чемпіонат Житомирської 

області з настільного 

тенісу серед юнаків і 

дівчат 1997 року і молодші   

16.11. 

2018  

    ІІІ 

  

Касянчук Олексій 

 

 

  

 

 

Левченко Н.В. 

  
5 Міжобласний турнір з 

волейболу присвяченого 

Олімпійському чемпіону 

Мехіко Іванову В.Т. 

16.11-

18.11. 

2018 

  

 

ІІ 

  

Сусловець Віталій 

  

Корзун.В.М. 

  

 

6 

Матчева зустріч з 

волейболу – м.Черняхів 

05.12. 

2018 

 

      І 

Сусловець Віталій 

Курильчук Павло 

Лебідь Костятин 

Полінкевич Владислав 

Гамерик Олексадр 

Носок Віталій 

Когут Максим 

Нетрибійчук Денис 

Гречко Максим 

Рубан Ілля 

 

 

 

 

 

 

Корзун.В.М. 

  

7 15 обласні спортивні ігри 

серед працівників освіти у 

змаганнях з міні-футболу 

м. Житомир 

Грудень 

2018 

    ІІІ  Артеменко Максим Корзун.В.М 

8 Чемпіонат області з 

боротьби  самбо серед 

юнаків 

12.01. 

2019 

      І Носок Віталій Корзун В.М. 

9 Чемпіонат України з 

бойового самбо серед 

юнаків старшого віку 

(вагова категорія 60кг) 

31.01-

03.02. 

2019  

ІІ Носок Віталій Корзун В.М. 

10 Зональні змагання з 

волейболу кубок А.І.Зорі 

м.Черняхів 

16.02. 

2019 

ІІ Лебідь Костянтин 

Гречко Максим  

Рубан Ілля 

Сусловець Віталій 

 Когут Максим  

Курильчук Павло 

Тімошик Дмитро 

Корзун В.М. 

11 Кубок міста з настільного 

тенісу на призи міського 

голови  

16.02. 

2019 

IV Палійчук Анна. 

Гриневич Олена 

Добровольський Дмитро 

Жабровець Антон 

Левченко Н.В. 

12 Першість Житомирщини 

серед студентів ВНЗ І-ІІ 

р.а.  

27.02-

28.02. 

2019 

ІІ 

 

 

IV 

Палійчук Анна 

Хоменко Тетяна 

 Гриневич Олена 

Касянчук Олексій 

 



Полінкевич Владислав 

Добровольський Дмитро 

13 Відкритий чемпіонат 

Попільні з волейболу серед 

жіночих команд 

09.03. 

2019 

ІІІ Павліченко Марина 

Павліченко Катерина 

Авраменко Євгенія 

Бовсунівська Дарина 

Чайковська Олена  

Ніколенко Лілія  

Гриневич Олена 

Жигадло О.М. 

14 Чемпіонат області з дзюдо 

(серед юнаків до 21 року) 

13.03. 

2019 

І Носок Віталій Корзун В.М. 

15 Відкритий обласний 

волейбольний турнір 

"Кубок Коростишева" 

16.03. 

2019 

VІІ Когут Максим 

Лебідь Костянтин 

Гречко Максим 

Рубан Ілля 

Сусловець Віталій 

Гамерник Олександр 

Тімошик Дмитро 

Васильчук Дмитро 

Курильчук Павло 

 

16 Першість Житомирщини 

серед ВНЗ І-ІІ р.а. 

10.04-

11.04. 

2019 

ІІ Когут Максим 

Омельченко Артем 

Лебідь Костянтин 

Гречко Максим 

Рубан Ілля 

Сусловець Віталій 

Гамерник Олександр 

Тімошик Дмитро 

Курильчук Павло 

Васильчук Дмитро 

Корзун В.М. 

17 Першість Житомирщини 

серед ВНЗ І-ІІ р.а. 

17.04-

18.04. 

2019 

ІІІ Павліченко Марина 

Павліченко Катерина 

Волощук Анастасія 

Бондаренко Ірина 

Захарчук Наталія 

Чайковська Олена 

Бідюк Алла 

Гриневич Олена 

Мартинчук Валентина 

Ніколенко Лілія 

Ковальчук Мирослава 

Жигадло О.М. 

18 Першість Житомирщини 

серед студентів ВНЗ І-ІІ 

ступенів з настільного 

тенісу 

27.02-

28.02. 

2019 

ІІ 

V 

Дівчата: Палійчук Анна,  

Хоменко Тетяна 

юнаки 

Левченко Н.В. 

19 Обласні змагання ДСНС 

України з пожежно-

прикладного спорту 

15.05. 

2019 

ІІ Носок Віталій 

Гамерник Олександр 

Геколюк Богдан 

Корзун В.М. 

20 Чемпіонат області зі 

спортивного туризму  

01.03-

03.03. 

2019 

ІІІ Савіцький Іван Корзун В.М. 

 

Упродовж навчального року 25 викладачів стали керівниками 42 дослідницьких робіт 

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

навчального закладу.  

1. Kropyvnytska Dana Teaching reading methods [Текст] /  Dana Kropyvnytska // Збірник 

Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Стратегії професійного розвитку молоді: 

теоретичні та практичні аспекти» – Житомир, 2019. – С. 92-97. (керівник  Васильчук Н.В.). 



2. Paliichuk Anna Developing Еnglish speaking skills of future teachers [Текст] /  Anna 

Paliichuk // Збірник Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Стратегії 

професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти» – Житомир, 2019. – С. 106-

109. (керівник  Волотівська І.І.). 

3. Prysyazhniuk V.R. The usage of phrasal verbs in modern English [Текст] /  

V.R.Prysyazhniuk // Збірник Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Стратегії 

професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти» – Житомир, 2019. – С. 109-

114. (керівник  Микитенко І.Д.). 

4. Radsywil Iwanna Entwicklung der sprechkompetenz auf grund der werke der deutschen 

klassischen literatur [Текст] /  Iwanna Radsywil // Збірник Всеукраїнської студентської інтернет-

конференції «Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти» – 

Житомир, 2019. – С. 123-127. (керівник  Прохорова О.В.). 

5. Stadnik Wiktorija Aufklärer, wohltäter, humanist [Текст] /  Stadnik Wiktorija // Збірник 

Всеукраїнської студентської інтернет-конференції «Стратегії професійного розвитку молоді: 

теоретичні та практичні аспекти» – Житомир, 2019. – С. 127-130. (керівник  Куц О.К.). 

6. Боса О.В. Проблеми організації навчального діалогу в умовах освітнього середовища 

[Текст]  / О.В. Боса // Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку: 

Збірник матеріалів учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, 

аспірантів, молодих вчених і викладачів (28 березня 2019 р., м.Малин). – Малин: Вид-во 

МЛТК, 2019. –  C. 381-384. (керівник  Марченко Т.В.). 

7. Вакуленко Т.С. Молодіжна субкультура – невід'ємна складова естетично-

молодіжного розвитку сучасної молоді [Текст]  / Т.С.Вакуленко // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку» (18.10.2018, м. Переяслав-Хмельницький, Україна). ‒ Переяслав-

Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 45. ‒ С. 70-74.  (керівник  Радкевич В.М.). 

8. Вишнівська М.О. Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього 

вчителя  [Текст] /  М.О. Вишнівська // Збірник Всеукраїнської студентської інтернет-

конференції «Стратегії професійного розвитку молоді: теоретичні та практичні аспекти» – 

Житомир, 2019. – С. 13-16. (керівник  Дмитренко Н.І.). 

9. Вовчук М.Р. Кубування як технологія розвитку критичного мислення 

[Текст]  / М.Р. Вовчук // Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи. 

Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів ЗВО. Тези доповідей 

учасників конференції. – Маріуполь: Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет», 2019 . – С. 355- 357 (керівник  Левченко С.В..). 

10. Вовчук Марія Вплив естетичного виховання на всебічний розвиток особистості 

[Текст]  / Марія Вовчук // Збірник тез доповідей XII Міжнародної студентської наукової 

конференції „Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки” / 

Укладачі: О.П. Боярчук, І.В. Макарук, О.Я. Лещенко – Луцьк: Студія поліграфічних послуг 

та дизайну «LUCKY», 2019. – С. 77-80. (керівник  Левченко С.Віт). 

11. Гелевей Євгеній Індивідуальний підхід у системи виховної роботи Антона 
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Левандовська А., Грищенко В., Батаєва А., Штиль Я., Кобилинський І., Левченко М., 

Шеремета А., Носок В., Нікуліна К. За результатами якої було укладено збірник матеріалів 

конференції. 

Члени  лялькового театру «Дюймовочка»  (керівник Тихоліз В.О.),  студенти 121 та 

122 навчальних груп підготували три програми лялькових вистав для дітей різного віку: для 

учнів 1-х класів і дитячих садочків: «Хто сказав: «Няв»?»,  «Півник «Підбий око»; для учнів  

2-х класів: «Колобок (на новий лад)», «Колосок»; для учнів 3-х класів «Що вовчисько 

наробив (вистава на дві дії)». Вистави презентували для учнів ЗОШ №1, №3,  вихованців 

дитячих садочках №8, 10;  підготовчих класів на базі центру «Дон Боско».  

Учасники літературно-мистецької студії "Любисток" (керівник Козловець І.В.) 

підготували   виставу за мотивами  соціально-побутовою повістю "Кайдашева сім'я", яку 

презентували для студентів коледжу. 

        20 травня 2019 року викладачі коледжу відвідали біотехнологічний ліцей «Радовель», 

що в Олевському районі, який  є реальним прикладом Нової української школи: з новим 

технологічним і технічним наповненням, з новою філософією і підходами. Педагоги 

ознайомилися  з головними орієнтирами та напрямками роботи навчального закладу, 

зустрілися з педагогами-випускниками коледжу. 



Студенти коледжу стали активними учасниками регіонального веб-квесту з біології 
“Цікавий світ природи”, де вибороли призові місця. 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України №464-р від 04.07.2018 "Про 

затвердження  плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя 

Сухомлинського", постанови Президії НАПН України № 1-2/15-381 від 21.12.2017  "Про 

відзначення у 2018 році 100-річчя від дня народження Василя Олександровича 

Сухомлинського" та з метою відзначення у 2018 році 100-річчя великого українського 

педагога, гуманіста сучасності, вченого зі світовим іменем, публіциста, видатного педагога, 

дитячого письменника, який пропонує різносторонні підходи у навчанні учнів, що 

спрямовані на формування національного та естетичного світобачення, викладачі та 

студенти ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка» Житомирської 

обласної ради провадили педагогічний проект «Дотик до філософії серця 

В.О.Сухомлинського». Результати презентовано на сайті навчального закладу. 
На базі навчального закладу у цьому навчальному році проведено раду директорів та 

засідання методичних об'єднань методистів та заступників директора з навчальної роботи 

закладів педагогічної освіти Центрального регіону України (14.10.2018), де було 

продемонстровано відкриті навчальні заняття, позанавчальні заходи, надбання системи 

роботи навчального закладу. 

12 викладачів коледжу представили роботи на  конкурс педагогічної майстерності 

серед коледжів І-ІІ р.а. України  «Педагогічний оскар - 2019». Беседовська І. В., Кириченко 

І. Л.,   Савіна М.В. вибороли дипломи ІІ ступеня у своїх  номінаціях. 

 Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

Номінація Назва роботи 

 

1.  Антонюк  

Ніна  

Анатоліївна 

Сучасний навчальний 

посібник (підручник) 

Зошит для контрольних робіт з 

української мови для учнів 5-9 

класів 

2.  Беседовська  

Ірина  

Василівна 

Кириченко  

Інна  

Леонідівна   

Інноваційна  діяльність 

методичного 

(педагогічного) кабінету та 

предметних (циклових) 

комісій 

Віртуальний методичний кабінет 

3.  Васильчук 

Наталія 

Василівна 

Кубіцька Олена 

Анатоліївна 

Сучасні засоби унаочнення Workbook in English.  

Term VI. Group 231. 

4.  Герасимчук  

Сергій 

Володимирович 

Інноваційний проект в 

організації виховної, 

соціально-психологічної  

роботи    

Сходинки до шахів. Перший крок. 

5.  Голуб  
Людмила 

Володимирівна 

Сучасні засоби унаочнення Тестовий контроль як засіб 
оптимізації освітньої діяльності на 

заняттях української мови у ЗВО 

6.  Горобець  

Олена  

Анатоліївна 

Інноваційна  діяльність 

методичного 

(педагогічного) кабінету та 

предметних (циклових) 

комісій, викладачів 

Упровадження інтерактивних 

методів навчання на уроках основ 

здоров'я у 5-9 класах 

7.  Дітківська 

Валентина 

Миколаївна 

Сучасні засоби унаочнення Робочий зошит з вищої 

математики для студентів 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 



8.  Добрянський 

Вячеслав 

Володимирович 

Освітній веб-сайт 

викладача (дисципліни) 

Персональний сайт викладача – 

інструмент інноваційної 

діяльності 

9.  Жигадло  

Олег 

Миколайович 

Сучасні засоби унаочнення Робочий зошит  для практичних 

занять з навчальної дисципліни 

для студентів І курсу 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Фізична культура) 

10.  Кононко  

Микола  

Хомич 

Сучасний навчальний 

посібник (підручник) 

Навчально-методичний посібник 

"Методичні рекомендації 

баяністу-початківцю" 

11.  Савіна  

Мирослава 

Валеріївна 

Сучасні засоби унаочнення Робочий зошит з історії педагогіки 

для студентів спеціальності 013 

Початкова освіта  

12.  Самойленко  

Оксана  

Анатоліївна 

Інноватика в організації 

практичного навчання 

студентів 

Робота над першоджерелами як 

метод розвитку критичного 

мислення у студентів  коледжу 

 

Рейтинг діяльності – кількісний показник результатів якості роботи викладачів  

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

заохочення та оцінки діяльності педагогічних працівників, який може органічно 

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

(за  результатами семестру) та підсумкової роботи (за рік).  

Мета проведення рейтингової оцінки діяльності викладачів коледжу: 

- забезпечення ефективного моніторингу стану управління розвитком і підвищенням 

якості діяльності коледжу з врахуванням внеску всіх педагогічних працівників; 

- стимулювання діяльності для досягнення високих результатів у роботі; 

- об’єктивне визначення кращих викладачів.  

Рейтинг викладачів коледжу оприлюднено на інформаційному стенді методичного 

кабінету. 

В.О.Сухомлинський вважав, що вчитель мусить постійно працювати над собою, і 

спинятися на досягнутому він не має жодного права. Навички і вміння вчителя, якими б 

досконалими вони не були, не можуть залишатися на тому самому рівні, інакше 

перетворяться в ремісництво. 

Нині суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а 

висококомпетентний професіонал-педагог, який володіє глибокими педагогічними 

знаннями, надбанням національної та світової культури, здатний до творчих нестандартних 

рішень, готовий до роботи в умовах ринкових відносин. 

Вирішення цієї проблеми залежить від двох головних факторів: діяльності самого 

вчителя, керівника з самоосвіти та дієвості національної системи безперервного 

підвищення професійної кваліфікації, або, як можна сказати простіше, — від методичної 

роботи вчителя та методичної роботи з учителем. 

 


