
ЗВІТ ПРО МЕТОДИЧНУ РОБОТУ КОЛЕДЖУ ЗА 2016-2017 Н.Р. 
Професія вчителя не терпить шаблону, 

 відставання від вимог часу.  

Вчитель… – це людина з майбутнього…  

…він обов`язково повинен бути широко освіченою 

 і творчою людиною, бо жадобу знань здатен 

 запалити лише той, хто сам охоплений.  

Ш.Амонашвілі  

В умовах планомірного реформування вищої освіти в Україні, стійкої орієнтації її на 

європейську систему освіти та перспективу входження у Болонський процес відбувається 

постійний перегляд змісту, методів та форм організації навчальної діяльності студентів у 

вищій школі.  
Тому методична робота в коледжі будується на досягненнях науки, передовому 

педагогічному досвіді є системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, 

дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, 

загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної 

компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Створення необхідних умов для зростання професійної майстерності викладачів 

передбачає насамперед організацію ділової та ефективної методичної служби. 

Тому система методичної роботи у коледжі спрямована на розвиток творчого потенціалу, 

вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки педагога до праці в нових умовах, 

залучення до пошуково-дослідницької роботи з метою впровадження інноваційних 

технологій  у навчально-виховний процес. Головним у методичній роботі є надання реальної, 

дієвої допомоги викладачам у процесі розвитку їхньої майстерності і професіоналізму. 

Одним із найважливіших принципів методичної роботи є системність. Усі заходи з’єднані в 

цілісну систему діяльності педагогічного колективу, у  центрі цієї системи – єдина науково-

методична проблема: «Забезпечення якості навчально-виховного процесу шляхом 

підвищення професійної компетентності викладачів та розвитку творчих здібностей 

студентів». 

Утілення в навчально-виховний процес проблеми, обраної колективом, стало для нас 

пріоритетним. Реалізовуючи її,  ми дбаємо про форми, методи і прийоми вирішення. Цій 

проблемі підпорядковані тематика педрад, семінарів-практикумів, диспутів на засіданнях 

методичної та педагогічної ради, презентація творчої педагогічної майстерності 

педпрацівників, збирання інформації, контроль, аналіз, корекція роботи педколективу. 

Кожен педпрацівник вибирає особисту тему, яка б узгоджувалася з єдиною методичною 

темою закладу. Викладачі, які атестуються, звітують перед колективом про дослідження 

власної теми. 

Науково-методичний супровід організації навчально-виховного процесу в сучасній 

освіті має забезпечувати належний рівень вирішення не лише стратегічних і перспективних, 

але й поточних, а також проблемних питань, які постійно виникають в будь-якому 

навчальному закладі впродовж навчального року. При цьому найбільш ефективними є 

варіативні об’єднання педагогічних працівників різного фаху, категорійності, стажу роботи в 

закладі, які залучаються до вирішення методичних проблем. Надання працівникам права на 

формування груп із тих членів педколективу, з якими їм хотілося б працювати разом, є 

можливим напрямком здійснення партисипативного (колегіального, демократичного) 

управління, яке керується тим, що людина, беручи активну участь у різноманітній діяльності, 

отримує задоволення і працює з ще більшою віддачею, краще, якісніше і продуктивніше. 

Такі групові форми роботи не тільки є мобільними та динамічними, але й створюють 

оптимальні умови для творчих дискусій, обміну досвідом, виконання практичних завдань. 

Упродовж 2016-2017 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 «Тест як засіб контрольно-



діагностичної системи» (керівник Новик Н.П.), 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 

професійного росту молодого викладача (керівник Тихоліз В.О.). 

Як результат діяльності творчих груп розроблено 14 зошитів з друкованою основою. 5 

електронних підручників, тестові системи. 

                  Робочі зошити з друкованою основою, розроблені викладачами коледжу 

№з/п ПІБ Назва зошита 

1.  Куц О.К. Робочий зошит з дисципліни "Практична граматика німецької 

мови", для студентів IV курсу. 

2.  Волотівська І.І. Робочий зошит з англійської мови для студентів ІІІ курсу:  

1. Україна – моя Батьківщина (V семестр) 

2. Професійна підготовка (V семестр) 

1. Великобританія" ( V семестр) 

3.  Микитенко І.Д. Робочий зошит з англійської мови для II курсу:  

4. Education and School Life  (ІІІ семестр) 

1. Science and Technology  (ІV семестр) 

       2. Career Prospects  (ІV семестр) 

5.  Васильчук Н.В. Робочий зошит з англійської мови для студентів IV курсу: 

1. Сполучені Штати Америки. Канада  (VІІ семестр) 

2. Австралія. Нова Зеландія  (VІІ семестр) 

1. Покупки  (VІІІ семестр). 

2. Медицина. Здоров'я  (VІІІ семестр) 

3. Подорож  (VІІІ семестр) 

4. Збірник малих фольклорних форм для уроку англійської мови 

6.  Кубіцька О.А. Робочий зошит з англійської мови для І  курсу: 

1. Introductory Course. My Family and Friends  (І семестр).  

2. Leisure and Sport  (І семестр).  

      1.   Food and Meals  (ІІ семестр). 

      2.   Nature and Weather Painting  (ІІ семестр) 

7. Беседовська І.В. 1. Робочий зошит з української мови за професійним 

спрямуванням (для спеціальності 5.01010201 Початкова освіта) у 

3-х частинах,  

2. Робочий зошит з української мови за професійним 

спрямуванням (для спеціальності 5.01010301 Технологічна освіта 

у 4-х частинах 

8. Савіна М.В. Робочий зошит із навчальної дисципліни «Історія педагогіки» у 

2-х частинах 

9. Марченко Т.В. Робочий зошит для практичних і лабораторних робіт з 

дисципліни «Методика навчання предмета «Я у світі» 

10. Левченко С.В. Робочий зошит для семінарсько-практичних робіт з дисципліни              

«Вступ до спеціальності (Технології)»  

11. Тунік Н.Ц. Робочий зошит із дисципліни «Лека атлетика з методикою 

викладання»спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 

12. Кузьменко Л.М. Робочий зошит із дисципліни «Історія України ХХ-ХХІ ст" 

13.  Шень В.А. Робочий зошит із дисципліни «Психологія (Загальна 

психологія)»  

14. Яценко В.К. Робочий зошит із дисципліни "Математика" (Тема "Елементи 

теорії й ймовірності та математичної статистики" 

 

Електронні посібники, розроблені викладачами коледжу 

№з/п ПІБ Дисципліна 



1. Беседовська І.В. Українська мова за професійним спрямуванням 

2. Герасимчук С.В. Основи програмного забезпечення 

3. Кириченко І.Л. Методика навчання інформатики 

4. Новик Н.П. Основи початкового курсу математики 

5. Новик Ю.І. Інформатика (І курс) 

 

Тестові системи, що розроблені викладачами коледжу 

№з/п ПІБ Дисципліна 

1. Беседовська І.В. 1. Українська мова за професійним спрямуванням. 

2.  Сучасна українська мова з практикумом   (ІV курс) 

2. Алєксєєв А.О. Людина і світ (Тема «Демократія») 

3. Старинець Г.В. Українська мова (Тема «Займенник») 

4. Сойнова Н.І. 1. Корекційна педагогіка 

2. Педагогічна майстерність 

5. Невмержицький О.П. Фізика (Тема «Явище електромагнітної індукції) 

6. Горобець О.А. Біологія (Тема «Основи екології») 

7. Новик Ю.І. Інформатика 

8. Новик Н.П. 1. Математика (І, ІІ курс ) 

2. Основи початкового курсу математики 

У 2016-2017  н.р. діяльність педагогічного колективу було спрямовано на виконання 

таких завдань:  

-        дидактичні: 

 формування інтелектуально-пізнавальних здібностей студентів;                                                                                                                     

 розвиток мотивації кожного суб'єкта навчання; 

 розвиток практично-дослідницьких навичок студентів; 

 забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоосвіти       особистості; 

 підвищення рівня навчальних досягнень студентів. 

 -        педагогічні: 

системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, сучасних 

виробничих технологій,  які забезпечують обґрунтовану систему особистісно зорієнтованого 

навчання: 

 технології інтерактивного навчання; 

 технології проектів; 

 технології критичного мислення; 

 ігрові технології; 

 інформаційні технології; 

 пошукова та дослідницька робота; 

 організація та проведення майстер-класів; 

 технології диференційованого навчання. 

-  управлінські: 

 модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови підвищення 

якості освіти; 

 співпраця з роботодавцями; 

 створення умов для професійного розвитку педагогів та їх мотивації до 

самоосвітньої діяльності; 

 створення системи стимулювання творчої діяльності педагогів  та студентів; 

 створення умов для формування системи особистісних компетенцій і цінностей 

студентів. 

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”, яка продовжиться і в 
цьому навчальному році: 

1. Спрямування всіх напрямів методичної роботи на розвиток творчого потенціалу 

педагогів у контексті реалізації проблемної теми. 

2. Розробка методичних рекомендацій щодо розвитку мотивації педпрацівників, 

оволодіння сучасними педагогічними технологіями. 

3. Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях ЦК, вироблення заходів 

стосовно їх реалізації.  

4. Підготовка, проведення засідань педагогічних та методичних рад з відповідною 

тематикою. 

5.  Вивчення, апробація існуючого ППД. 

6. Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у  навчально-

виховний процес. 

7.  Організація взаємовідвідування навчальних занять, позанавчальних  заходів. 

8.  Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми. 

9.  Розробка алгоритмів, пам’яток, рекомендацій. 

10. Залучення педагогічних працівників до участі у творчих групах. 

Методична робота в коледжі будується на основі діагностики, аналізу інформації про 

стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час 

роботи. Проблема діагностики педагогічної майстерності актуальна і значуща для 

підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення навчання професії та викладання 

предметів та дисциплін. Моніторинг складає основу для виявлення педагогічних проблем, 

сприяє пошуку оптимальних шляхів їх подолання. 

Координує вищезазначену роботу методична рада, яка визначає зміст колективних, 

групових та індивідуальних форм роботи. До колективних форм роботи відносяться: 

педагогічні ради, семінари-практикуми, конкурси, педагогічні читання. До групових – 

методичні оперативні наради, творчі групи, школа професійного росту молодого викладача, 

предметні (циклові) комісії, навчальні семінари за матеріалами взаємовідвідування відкритих 

занять і позааудиторних заходів. До індивідуальних – вивчення системи та досвіду роботи 

педагогічного працівника під час його атестації, самостійна робота викладача над 

методичною темою, самоосвіта, анкетування викладачів, наставництво. 

Як результат діяльності творчих груп проведено педагогічний консиліум 

«Дослідницька активність як основа навчально-пізнавальної діяльності викладачів та 

студентів», семінар-практикум «Тест як засіб контрольно-діагностичної системи»,  

методичну сесію «Робочий зошит з друкованою основою як складова навчально-

дидактичного комплексу», методичний міст «Сервіси Google у професійній діяльності 

викладача». 

Основними методами моніторингу стану методичної роботи з забезпечення 

загальноосвітньої і професійної підготовки є  якісний і кількісний аналіз результатів праці 

педагогів, успіхів студентів; динаміка творчої активності; кількість учасників конкурсів, 

кількість учасників навчальних проектів; кількість переможців олімпіад, конкурсів.  

У цьому навчальному році методичними надбаннями на шпальтах педагогічної преси 

поділилися 28  викладачів 

1. Беседовська І.В. Педагогічний моніторинг та оцінка діяльності викладача [Текст]  / І.В. 

Беседовська //  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"Інноваційний менеджмент у закладах освіти" (21.03.2017): в 2 ч. Ч. 1 / ЖДУ ім.І.Франка, 

НАПН України, ПДПУ ім.В.Г.Короленко; [відп. за вип.: Б.М.Ренькас, Т.Є.Рожнова]. – 

Житомир: Вид-во ФО-П Левковець, 2017. – С. 44-50.   

2. Бляхарський Орест Васильович Розробка заняття "Кабінет музики – центр музичної 

роботи в школі. Музичні колективи України.  Я. Ярославенко "О, Україно". Поняття про 

збирання та вивчення зразків народної творчості" [Текст] /О.В.Бляхарський// каталог 

"Відкритий урок: розробки, технології, досвід". ‒ Київ, 2017. ‒ Вип. 01 (березень). ‒  С. 10. – 

Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/ 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/


3. Волотівська І.І. Педпрактика студентів як невід'ємна складова частина фахової підготовки 
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дослідницькій діяльності переважає творчий компонент, але загалом вона спрямована на 
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факт, шукати спільне і відмінне в новому і вже відомому, переносити ознаки з одного явища 

на інше. При цьому стабільним є акцент на особистості кожного, що засвідчує і факт 

диференціювання навчального матеріалу за рівнями складності. 
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/ Н.Курильчук //  Пріоритеті сучасної філології: теорія і практика. Матеріали Міжнародної 



науково-практичної конференції (м.Ужгород, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон : 
Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.110-114. (керівник Беседовська І.В.)  

10. Луцко О.С. Формування культури поведінки молодших школярів на уроках "Я у 

світі" як складової соціальної компетентності особистості  [Текст]  / О.С. Луцко // Науковий 

простір студента:  пошуки і знахідки: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції (29 березня 2017 року) / Упоряд. Коханко О.Г. // За заг. ред.. акад.. 

Бондаря В.І. та проф.. Матвієнко О.В. – Івано-Франківськ: НАІР, 2017. – С. 29-31. (керівник  

Марченко Т.В.) 

11. Мельник Людмила Мистецтво як засіб активізації творчого потенціалу особистості 

[Текст] / Л.Мельник // 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. ‒  C. 328-330. (керівник Гайдученко 

В.І.) 

12.  Мельник Людмила Науково-дослідна спрямованість педагогічної практики як засіб 

формування професійної компетентності майбутніх педагогів  [Текст]  / Людмила Мельник //  

Теорія і практика сучасної освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : науково-методичний збірник. 

Вип.6. – Прилуки, 2017. – С. 219-223. (керівник  Н.І. Дмитренко). 

13. Нідзолік Оксана Екологічні проблеми району та заходи їх вирішення (на прикладі 

Коростишівського району Житомирської області) [Текст] / Нідзолік О.// 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. ‒  C. 14-17. (керівник Кравченко О.А.)/ 

14. Нідзолік О. Житомирське  полісся – скарбниця чудес природи [Текст]  / О.Нідзолік // 

Лісівнича освіта і наука: стан. проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів 

учасників науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених та 

викладачів (23 березня 2017 року, м.Малин). – Малин : Видавництво МЛТК, 2017. – С. 48-54. 

(керівник  Ляшук А.Б.). 

15. Оксенюк А.М. Інноваційні методи навчання в процесі трудової підготовки школярів 

[Текст] / А.М.Оксенюк // «Проблеми та перспективи розвитку освіти» (м. Львів, 30-31 березня 

2017 р.). — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2017. – С.57-60. (керівник  Красовська Л. 

В.) 

16. Оксенюк А.М. Місце оцінки в школі [Текст] / А.Оксенюк // Становлення і розвиток 

педагогіки: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції (м.Івано-Франківськ, 

23-24 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016.  – С.32-35. 

(керівник Марченко Т.В.) 

17. Панасюк М.С., Долінговська С.М.  Доторкання до краси тривожно-радісним 

словом Василя Симоненка [Текст]  / М.С.Панасюк, С.В.Долінговська //  Пріоритеті сучасної 

філології: теорія і практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

(м.Ужгород, 10-11 лютого 2017 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 

С.25-29. (керівник Долінговська С.М.)  

18. Печериця Г.Д. Віхи історії: від учительської семінарії до педагогічного коледжу  

[Текст] / Г.Д. Печериця // Матеріали ІІ Житомирської обласної історико краєзнавчої  

конференції (м.Житомир, 29.05.2017): Збірник  студентсько-учнівських наукових праць. — 

Житомир: Полісся, 2017. – С.162-166. (керівник  Демченко А.М.) 

19. Подейко Л. Погляди педагогів-класиків щодо екологічного виховання молодших 

школярів [Текст] / Л. Подейко // «Екологічне виховання: досвід, проблеми, перспективи»: 

Матеріали регіональної студентської науково-практичної інтернет-конференції. — Лебедин, 

2017. – С.20-26. (керівник  Ляшук А.Б.) 

20. Прищепа Б.В., Абрагам В.І.  Сучасні технології навчання як фактор формування 

творчої особистості [Текст]  / Б.В. Прищепа, В.І. Абрагам //  Сучасна педагогіка: теорія, 

методика, практика. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 

(м.Ужгород, 23-24 червня 2017 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 

С.110-114. (керівник Абрагам В.І.)  



21. Прус Л.О. В.О.Сухомлинський про деякі особливості підготовки до професії вчителя  
[Текст] / Л.О. Прус //  Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес 

майбутнього:  Збірник наукових робіт учасників   міжнародної науково-практичної 

конференції (19-20 травня 2017 року, м.Одеса). — Одеса: ГО "Південна фундація педагогіки", 

2017. – С.66-69. (керівник  Тихоліз В.О.) 

22. Сахнюк В.В. Компетентнісний підхід у вивченні іноземної мови в 

умовах соціокультурної освіти  [Текст]  / В.В. Сахнюк // Мова – культура – суспільство: 

інтердисциплінарний підхід: Збірник наукових праць / За заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. 

Черниш – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, 2017. –С. 296-302. (керівник  Кубіцька О. А.). 

23. Сахнюк В. Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням з 

використанням інноваційних технологій [Текст]  / В. Сахнюк // Лісівнича освіта і наука: стан. 

проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів учасників науково-практичної 

конференції студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених та викладачів (23 березня 2017 

року, м.Малин). – Малин : Видавництво МЛТК, 2017. – С. 209-212. (керівник  Кубіцька О.А.). 

24. Старовойт О.Г., Микитенко І.Д. Мовленнєва діяльність школярів на уроках 

англійської мови в початковій школі  [Текст]  / О.Г. Старовойт, І.Д. Микитенко // Актуальні 

проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами 

онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної 

лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського державного 

університету імені Івана Франка 8-12 лютого 2017 р. / За ред. доц. В. В. Жуковської. – 

Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 160-168. (керівник  Микитенко І.Д.).  

25. Шаповалова Ганна Дослідницька діяльність на заняттях з фізики [Текст]  / Ганна 

Шаповалова //  Новизна в області фізики та загальнотехнічних дисциплін: Збірник матеріалів 

обласної науково-практичної студентської конференції. – Житомир, 2017. – С. 29-30.  

(керівник  Невмержицький О.П.) 

26. Шеремета Л.П. Окремі аспекти трудового виховання у досвіді В.О.Сухомлинського 

[Текст]  / Л.П.  Шеремета // Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та 

пріоритетні напрямки дослідження: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції 

(м.Київ, Україна, 2-3 червня 2017 року). – К. : ГО "Київська наукова організація педагогіки та 

психології", 2017. – С. 12-16. (керівник  Тихоліз В.О.). 

Залучення студентів до участі в інтелектуальних змаганнях є важливим кроком 

у вирішенні проблеми розкриття обдарованості, а конкурси є дієвим шляхом виявлення 

і реалізації можливостей юних обдарувань. (У коледжі створено базу обдарованих студентів, 

яка щороку оновлюється, поповнюючись новими).  І перш за все тому, що нове розкриття 

здібностей потрібне не тільки для студента, а і для суспільства в цілому. 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 2016-2017 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 Кравченко Ю.,  

241 група 

Невмержицький О.П. 

2.  

 

 ІІ етап (обласний) ХVІІ  

Міжнародного конкурсу з 

української мови  ім. 

П.Яцика  

І Мельник Л.,  

122 група 

Антонюк Н.А. 

3.  ІІ етап (обласний)  VІІ 
Міжнародного мовно-

І Радзивіл І.,  

121 група 

Клименко І.М. 

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


літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 

4.   ІІ етап (обласний) ХVІІ  

Міжнародного конкурсу з 

української мови  

ім.П.Яцика  

ІІ Курильчук 

Н.В., 

141 група 

Беседовська І.В. 

5.   ІІ етап (обласний) ХVІІ  

Міжнародного конкурсу з 

української мови  

ім.П.Яцика  

ІІІ ЖурахівськаВ., 

131 група 

Старинець Г.В. 

6.  Обласна олімпіада з 

правознавства 

III Нідзолік О., 

112 група 

Сердюк Л.М.  

 

 

І, звичайно, перемоги спортсменів. Команда коледжу з волейболу вдруге виборює І 

місце серед ВНЗ Житомирської області.   

Перед вищою школою стоять важливі завдання щодо підвищення ефективності 

навчання і якості підготовки майбутніх фахівців. На сучасному етапі становлення освіти 

особливої значущості набуває потреба насичення навчально-виховного процесу сучасними 

психолого-педагогічними технологіями, що зумовлює пошук нових організаційних форм 

навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу. Необхідність 

підвищення рівня вищої освіти потребує розробки нової стратегії і тактики викладання. 

Згідно з навчальними планами, за якими працюють вищі навчальні заклади І-П рівнів 

акредитації, основною формою проведення занять залишається лекційно-семінарсько-

практична. Більшість занять у ВНЗ проводиться саме за такою, вже традиційною формою, до 

якої всі звикли. 

Здійснення нових планів вимагає перегляду підходів до роботи тих, хто забезпечує 

навчально-виховний процес, в першу чергу, викладачів. 

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" постійне 

удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними планами 

закладу освіти, повинно супроводжуватися педагогічним контролем і насамперед 

проведенням відкритих занять. Вони є невід'ємним елементом методичної діяльності 

викладача, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що 

проводиться для активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної 

фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати 

навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. 

Упродовж навчального року було проведено 14 відкритих занять та уроків. 

 

№  
з/

п 

ПІБ Предмет/ 
дисципліна 

Тема  Дата 

1.  Бляхарський О.В. 

 

музичне 

виховання з 

методикою 

Кабінет музики – центр музичної роботи в 

школі. Я.Ярославенко "О.Україно". 

І.Сльота. Обробка українських народних 

пісень "Ой ходить сон", "Ой у полі дві 

тополі" (Поліський ансамбль пісні і танцю 

"Льонок") 

01.12. 

2016 

2.  Бойко О.Ф. 

 

методика 

виховної роботи 

Свято Миколая для учнів початкових 

класів 

19.12. 

2016 

3.  Гайдученко В.І. 

 

музичне 

виховання з 

методикою 

Знаки альтерації (ключові та випадкові). 

Українська народна щедрівка "Ой сивая та 

і зозуленька". П.Чайковський "Танок феї 

Драже", "Вальс квітів" (з балету 

"Лускунчик") 

29.11 

http://uosvitydnr.gov.ua/index.php?w=section&cat=7&id=289
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Уся методична робота будується на основі таких принципів: делегування згори вниз 

найширших прав і можливостей викладацьким громадським об'єднанням;  реалізація 

принципу управління успіхом і стимулювання й підтримки активної громадсько-педагогічної 

та методичної діяльності; демократичний характер функціонування та діяльності 

громадсько-педагогічних формувань. В основу роботи покладено два основоположні 

підходи: проблемно-діагностичний, що ставить під сумнів зовнішнє втручання;  рефлексію 

особистої діяльності. 

Протягом 2016-2017 н.р. було проведено десять тематичних засідань методичної ради. 

4.  Демченко А.М. соціально-

економічні 

дисципліни 

Визвольна війна українського народу 

середини ХVIIстоліття. Формування 

української держави 

29.09. 

2016 

5.  Долінговська С.М. 

 

українська 

мова та 

дитяча 

література 

Степан Васильченко – тонкий знавець 

дитячої психології.  Майстерне зображення 

дитячих характерів у творах письменника. 

07.12. 

2016 

6.  Жигадло О.М. 

 

волейбол з 

методикою 

викладання  

Техніка та тактика гри у волейбол. 20.10. 

2016 

7.  Кравченко О.А. 

 

основи 

екології 

Заповідні території України. Червона книга  

України 

29.11. 

2016 

8.  Красовська Л.В. методика 

трудового 

навчання  з 

практикумом 

у навчальних 

майстернях  

Оригамі в художньому конструюванні 04.11. 

2016 

9.  Марченко Т.В. 

 

педагогіка Методика формування у молодших 

школярів уявлень про людські чесноти, 

моральні правила співжиття в суспільстві 

13.12. 

2016 

10.  Мегедь М.Л. 

 

музичне 

виховання з 

методикою 

Музична форма. Елементи музичної 

форми. Проста дво- і тричастинна форми. 

Форма рондо. Колядка "Старий рік минає". 

В.А.Моцарт "Рондо в турецькому стилі" 

30.11. 

2016 

11.  Мельниченко О.Я. 

 

фізична 

культура, 

теорія та 

методика 

фізичного 

виховання  

Засоби фізичної реабілітації при дефектах 

постави та опорно-рухового апарату 

23.01. 

2017 

12.  Долінська З.І. всесвітня 

історія 

Утвердження США у повоєнний час та 

зміна ролі США наприкінці ХХ - поч. ХХІ 

ст 

01.03.

2017 

13.  Ляшук Ю.В. нарисна 

геометрія  

Розгортка конуса 

 

28.03.

2017 

 

14.  Герасимчук С.В., 

Новик Ю.І. 

бінарне 

заняття з 

фізики та 

інформатики 

 

Математичний маятник. Формула періоду 

коливань математичного маятника. 

Коливання вантажу на пружині. 

Інформаційні технології в навчанні. 

05.04.

2017 
 

Тема. Організація методичної роботи як цілісної системи діяльності навчального 

закладу у 2016-2017 навчальному році. (вересень) 

1. Рівень професійної компетентності викладача (результати 

моніторингового дослідження) 

Беседовська І.В. 



2 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. 

Сушицька О.Л. 

 

3 Аналіз результатів захисту курсових робіт студентів ІV курсу. 

Внесення змін до тематики курсових робіт. 

Марченко Т.В. 

4 Індивідуальний план роботи викладача як один із пріоритетних 

шляхів у визначенні основних напрямів роботи. 

Герасимчук С.В. 

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

голови ЦК 

Тема.  Атестація як засіб діагностики і підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників (жовтень) 

1 Концептуальні засади атестації педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів 

Беседовська І.В. 

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

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

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

(листопад) 

1 Психологічні аспекти адаптації студентів першого року 

навчання щодо умов ВНЗ: стан, проблеми  

Парфенюк Т.В. 

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

курсу 

3 Проблема гуманізму в педагогічній діяльності Бойко О.Ф. 

Тема.  Формування системного підходу до проблем  організації самостійної роботи 

студентів (грудень) 

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

2. Підвищення  рівня мотивації саморозвитку студентів як основа 

підготовки успішного конкурентоспроможного фахівця  

Прохорова О.В. 

3.  Коучинг як сучасна технологія розкриття потенціалу людини з 

метою максимального підвищення й ефективності в роботі 

Дмитренко Н.І. 

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

1 Формування загальнолюдських цінностей  шляхом використання 

інноваційних підходів до організації позанавчальної виховної 

роботи зі студентами у контексті євроатлантичної інтеграції 

України. 

Майданюк В.В. 

2 Національно-патріотичні цінності, громадянська компетентність 

студентської молоді як важливі компоненти системи виховної 

роботи куратора навчальної групи. 

Васильчук Н.В. 

3 Волонтерський рух як пріоритетний фактор соціалізації 

особистості майбутнього вчителя. 

Старинець Г.В. 

Тема.   Удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників як умова 

результативності навчально-виховного процесу в коледжі  (лютий) 

1 Основні шляхи розвитку професійного вдосконалення сучасного 

викладача  

Кононко М.Х. 

2 Роль самоосвітньої діяльності у професійному зростанні 

педагога 

Мельниченко О.Я. 

3 Аналіз заняття як складова підвищення педагогічної 

майстерності викладача. 

Рудницька Л.В. 

Тема. Розвиток комунікативної культури майбутнього вчителя в процесі професійної 

підготовки (березень) 

1 Формування культури спілкування, безпечного толерантного 

середовища та інформаційної культури учасників навчально-

виховного процесу 

Голуб Л.В. 

2 Формування особистісної медіа культури студентів Левченко С.Вал. 



Уже стало традицією, що на засіданнях методичної ради своїми надбаннями діляться 

не лише голови ЦК, а й викладачі. 

З метою вдосконалення комплексного методичного забезпечення дисциплін і предметів 

у коледжі  проводилися огляди-конкурси навчальних кабінетів на краще методичне 

забезпечення, презентації методичних надбань, звіти на засіданнях предметних (циклових) 

комісій, методрадах, педрадах. 

 Домінуючою формою методичної роботи є предметні (циклові) комісії (десять). Робота 

ЦК спрямована на розв`язання єдиної методичної проблеми. Основною формою роботи 

предметних (циклових) комісій є засідання, які проходять за участю всіх викладачів комісії. 

На засіданнях обговорюються питання, тематика яких установлюється планом роботи 

циклової комісії, але може змінюватись, доповнюватись з урахуванням поточних проблем. 

Результати роботи кожна циклова (предметна) комісія презентує під час проведення 

методичного тижня. Упродовж тижня циклова комісія проводить заходи, розкриваючи 

рівень своєї методичної роботи та її різноманітність: відкриті засідання комісії (з метою 

обміну досвідом роботи); відкриті заняття і виховні заходи; відкриті заняття гуртків; випуск 

бюлетенів чи стінних газет; виставка творчих робіт викладачів і студентів; олімпіади, 

конкурси, ігри студентів; тематичні конференції, вечори; бесіди за круглим столом; 

конкурси, науково-практичні конференції та семінари тощо. Цього року ми освоїли нову 

форму роботи – веб-квест. Першопрохідцями стали Сойнова Н.І., Меленець І.О., Кириченко 

І.Л. Уперше ми провели й Інтернет-коференцію, вивівши в он-лайн три сторони учасників. 

Педагогічна рада – вищий колегіальний орган управління, який реалізує вияв 

громадської думки педагогічного колективу. Це найважливіша і демократична форма роботи 

педагогічного колективу щодо розв’язання навчальних проблем, удосконалення навчально-

виховного процесу й підвищення професійної майстерності педагогів. 
Якщо представити педраду як системоутворюючий чинник розвитку закладу, тобто 

бачити в ній важливий засіб управління цілісним навчально-виховним процесом, то можна 

3 Підвищення інформаційної культури викладача та студента як 

важлива складова педагогічного успіху 

Долінговська С.М. 

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

проблеми, шляхи вирішення (квітень) 

1 Стан та шляхи подальшого поліпшення навчально-методичного 

забезпечення підготовки майбутніх фахівців. 

Беседовська І.В. 

2.  Формування інформаційно-комунікаційної компетенції 

викладачів та студентів коледжу. 

Корзун О.В. 

3. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення 

навчального процесу 

Кучик М.Ю. 

Тема.  Організаційно-методичні засади поліпшення професійно-практичної підготовки 

сучасних фахівців (травень) 

1 Ідеї гуманної педагогіки як основа професійно-практичної 

підготовки майбутніх освітян. 

Марченко Т.В. 

2 Роль сучасних інноваційних технологій та фахової майстерності 

методистів у поліпшенні професійно-практичної підготовки 

молодших спеціалістів. 

Антонюк Н.А. 

3 Формування методичних компетентностей соціалізації 

особистості молодших школярів, їх практичного і 

громадянського виховання під час підготовки і проведення 

пробних уроків із предмета «Я у світі». 

Левченко С.Віт. 

Тема.  Від творчого пошуку до педагогічних інновацій (червень) 

1 Психолого-педагогічні основи формування готовності 

майбутнього учителя до педагогічної творчості 

Красовська Л.В. 

2 Технології  ситуативного моделювання – шлях до формування 

креативної особистості 

Левченко С.Вал. 

3 Персональний сайт викладача як засіб упровадження новітніх 

інформаційних технологій 

Кириченко І.Л. 



говорити про технологію управління розвитком коледжу за допомогою системи педагогічних 
рад. Отже, оновлення змісту освіти слід починати з перегляду підходів до проведення 

засідань педради. 
Технологія сучасної педради передбачає зміну стратегії управління педпроцесом таким 

чином, щоб викладач із «незаперечного авторитету» став уважним і зацікавленим 

співрозмовником і співучасником процесу пізнання. Головним критерієм оцінювання 

діяльності педради є конкретні наслідки: як упроваджують у практику роботи ухвалені 

рішення, як поліпшують результативність навчально-виховного процесу. 
Педагогічну раду слід розглядати як особливу технологію роботи з педагогічним 

колективом. Педрада – генератор цікавих ідей, експерт ради з експериментальної роботи 

освітньої установи, орган, який об’єднує всіх загальною турботою про сьогоднішній і 

завтрашній день, спонукає до пошуку, творчості, підтримує в колективі атмосферу довіри, 

взаєморозуміння й поваги, про що свідчить тематика. 

 
 Тема. Стан, проблеми та перспективи функціонування коледжу у 2016-2017н.р 

(серпень) 

1. Вибори секретаря педагогічної ради. 

2. Моніторинг освітньої діяльності коледжу за результатами роботи у 2015-2016 н.р.         

3. Звіт голів ДКК про державні кваліфікаційні іспити. 

4. Затвердження плану роботи коледжу на 2016-2017 навчальний рік. 

5. Затвердження факультативів на  2016-2017 навчальний рік 

6. Затвердження переліку вибіркових дисциплін на  2016-2017 навчальний рік 

7. 
Звіт відповідального секретаря приймальної комісії за підсумками прийому в 2016 році 

та організація профорієнтаційних заходів в 2016-2017 навчальному році. 

8. 
Щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2016-2017 

навчальному році. 

Тема. Культурно-освітнє середовище коледжу як фактор ефективності компетен-

тнісного підходу в процесі підготовки конкурентоспроможних фахівців (листопад) 

1 
Шляхи формування соціально-правової компетентності студентів у процесі навчання та 

позааудиторної виховної роботи. 

2 
Формування міждисциплінарних компетенцій у процесі професійної підготовки 

фахівців. 

3 
Підвищення якості знань як фактор формування ключових освітніх компетенцій в 

системі підготовки майбутніх вчителів при вивченні природничих дисциплін 

4. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. 

Тема. Від якості освіти до якості професійної підготовки майбутнього вчителя  (січень) 

1 Моніторинг успішності студентів як один із напрямків оцінки якості навчання у ВНЗ. 

2 
Проектування творчого зростання викладача та студента в системі особистісно 

зорієнтованого діяльнісного навчання та виховання на засадах інтеграції змісту освіти 

3 
Підвищення якості освіти шляхом формування ключових компетентностей студентів 

засобами образотворчого мистецтва  

4. Навчальний інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

5. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. 

Тема. Креативність педагогічного працівника як прояв високого інноваційно-творчого 

потенціалу ідей, теорій і підходів  (квітень) 

1 
Використання ресурсів хмаро орієнтованого навчання як інструмент створення 

інформаційного середовища взаємодії учасників освітнього процесу в роботі викладачів. 

2 Електронний підручник як одним із пріоритетних напрямів підвищення якості освіти.  

3 
Інноваційний потенціал практичної підготовки майбутніх фахівців у процесі  

проведення пробних уроків. 

4. Опрацювання наказів Міністерства освіти і науки України. 

 



Важлива роль в організації методичної роботи коледжу належить методичному кабінету, в 
якому впорядковані та систематизовані педагогічні матеріали, що висвітлюють основні 

напрямки методичної роботи. У кабінеті сконцентровано нормативно-плануючу документацію, 

методичну, навчальну, наукову і довідкову літературу; створено картотеку передового 

педагогічного досвіду, напрацьовано багато методичних порад щодо планування та підготовки 

до занять, організації самоосвіти, тощо. Інформаційні матеріали зібрані у тематичні папки. 

Методичний кабінет коледжу постійно поповнюється власними розробками викладачів, 

методичними рекомендаціями, інформаційними буклетами, збірниками для викладачів, голів 

ЦК, завідувачів кабінетів.  

Робота ЦК та викладачів, що атестуються, представлена на окремих експозиціях, що 

містять зразки методичних напрацювань, розробки занять, зразки посібників, збірки матеріалів 

новітніх технологій, цікавий дидактичний матеріал, розробки позанавчальних заходів, 

матеріали предметних тижнів, конкурсів фахової майстерності тощо.  

Важливе місце в роботі методичного кабінету відведено вивченню, узагальненню і 

впровадженню передового педагогічного досвіду. Кабінет містить теоретичний матеріал з цього 

питання, папки з кращими набутками педагогів, друковані матеріали педагогів, обмін досвідом 

тощо. Результати творчої праці, досвід роботи кращих педагогів коледжу представлені в 

кабінеті зразками методичних розробок занять, творчих лабораторій, виступів, творчих звітів.  

У методичному кабінеті діє куточок для підготовки педагогів до атестації. На стенді 

розміщені: типове положення про атестацію, перспективний план атестації, накази та план 

роботи, що  забезпечує діяльність атестаційної комісії коледжу в поточному році, графік 

відвідування занять, план вивчення роботи педпрацівника, що атестується, інформаційний 

вісник (зразки оформлення заяв, звітів тощо) 

Звіти педагогів, які успішно пройшли атестацію, узагальнюються у методичному кабінеті 

у вигляді портфоліо, які презентовано на сайті навчального закладу тощо. 

Одним із показників позитивного ставлення викладачів коледжу до методичної роботи є 

активна участь (повірте, не завжди «з-під палки») у різноманітних оглядах, конкурсах, 

естафетах, інноваційних проектах обласного і всеукраїнського рівнів. Їх висока 

результативність свідчить про те, як розвивається творчий потенціал педагогів, підвищується 

професійна майстерність, направлена перш за все на підготовку сучасного кваліфікованого 

молодшого спеціаліста і формування духовно розвиненої особистості. 

Ще однією  активною формою підвищення фахової майстерності викладачів є участь у 

конференціях, круглих столах, семінарах. Упродовж навчального року заклад на конференціях, 

семінарах представляло 53 особи. 

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 2016-2017 н.р. у навчальному закладі вивчався досвід викладача 

корекційної педагогіки Сойнової Н.І. «Сервіси Google у професійній діяльності викладача», 

який отримав схвальну оцінку (диплом ІІІ ступеня) на конкурсі "Освітні інновації - 2016". 

Передусім він спрямований на розв'язання актуальних проблем навчально-виховного 

процесу, зокрема на сучасному етапі — використання комп'ютерної техніки у навчальному 

процесі, формування правової культури студентаа, виховання підприємливості молодої людини 

та ін. Для передового педагогічного досвіду характерною є новизна, яка виокремлює його з 

системи позитивної діяльності педагогів. Досвід можна вважати передовим тільки за умови, що 

він забезпечує високі результати навчально-виховної роботи викладача, які мають бути не 

випадковими, а наслідком застосування продуманої системи навчання й виховання. Тобто 

важливим його показником є стабільність. Це означає, що результативність навчання має бути 

перевірена часом. Перспективність передового педагогічного досвіду передбачає, що він 

«працює» й у практичній діяльності інших педагогів, його можна поширювати, втілювати в життя.  

Передовому викладачеві властиві науково-педагогічне мислення, яке характеризується 

здатністю аналізувати виховні явища в сукупності, взаємозв'язку та взаємозалежкості; 

простежувати генезу впливу педагогічних взаємодій і впливів; співвідносити педагогічну дію з 



цілями і результатами навчання й виховання; охоплювати всі типи і способи мислення; 
аналізувати і синтезувати педагогічні явища, розрізняти педагогічну істину й помилки; 

відмовитися від усталених шаблонів і стереотипів, шукати і знаходити нові оцінки, 

узагальнення, підходи, дії; використовувати нові ідеї в практичному і творчому пошуку; 

виявляти мислительну гнучкість і оперативність; співвідносити тактичні й стратегічні дії. (Тому 

ми почнемо з цього року вивчення передового педагогічного досвіду в кожній комісії. Адже у 

нас є що вивчати.) 

Школа повинна стимулювати пошук учителів, які працюють творчо, а особливо, якщо це 

стосується закладів, які готують цих творчих учителів. Для цього необхідно, щоб, по-перше, її 

очолював добре підготовлений керівник, здатний створити в педагогічному колективі творчий 

настрій, здоровий морально-психологічний клімат, сприятливі матеріально-технічні, санітарно-

гігієнічні умови праці. По-друге, для організації творчої діяльності педагогічного колективу 

необхідна відповідна теоретична і практична підготовка викладачів, озброєння їх методикою 

творчих пошуків. По-третє, потрібен вибір суспільно значущої і посильної для педагогічного 

колективу теми, чіткість і ясність мети й завдань творчого пошуку для всього колективу і для 

кожного педагога зокрема, раціональний розподіл і кооперація праці. По-четверте, слід 

забезпечити вільний час педагогам через раціональну організацію їхньої праці та звільнення від 

невластивих їм функцій. По-п'яте, має існувати система стимулювання педагогічної творчості 

кожного викладача і педагогічного колективу.  

Саме такі умови створено у закладі.  Як доказ на конкурсі "Освітні інновації - 2016", який 

проводився у Житомирській області під патронатом Житомирського державного університету 

імені Івана Франка, навчальний заклад представляли 11 викладачів. За результатами фінального 

етапу викладачі коледжу були нагороджені дипломами ІІІ ступеня (Сойнова Н.І.,  Васильчук 

Н.В.) та І ступеня (Беседовська І.В.). 

 

 Прізвище, ім’я, 

 по батькові 

Номінація Назва роботи 

 

1.  Беседовська Ірина 

Василівна  

 

Концепції інноваційного 

розвитку освіти 

 

Моніторинг професійної 

компетентності педагогічних 

працівників 

2.  Васильчук Наталія 

Василівна 

 

Аналіз й узагальнення 

інноваційного досвіду в 

освіті 

 

Формування іншомовної 

фонетичної компетентності учнів 

початкових класів на основі 

римівок англійською мовою 

3.  Герасимчук Сергій 

Володимирович 

Нові теоретичні засади 

модернізації освіти 

 

Хмарні освітні технології – 

інструмент створення 

інформаційного середовища 

взаємодії учасників освітнього 

процесу 

4.  Долінговська 

Світлана 

Миколаївна 

Інноваційні педагогічні 

технології 

Методика розвитку критичного 

мислення на заняттях з дитячої 

літератури  

5.  Долінська Зінаїда 

Іванівна  

Проекти реалізації 

інновацій в освіті 

 

Пошуково-проблемний метод – 

засіб формування історичної 

компетентності особистості 

6.  Левченко Світлана 

Валеріївна 

 

Нові теоретичні засади 

модернізації освіти 

 

Технології ситуативного 

моделювання – шлях до 

формування креативної особистості 

7.  Ляшук Алла 

Борисівна 

Проекти реалізації 

інновацій в освіті 

 

Формування творчих здібностей 

учнів на основі застосування 

проектних технологій на уроках 

природознавства у початковій 

школі 

8.  Новик Надія Аналіз й узагальнення Завдання для перевірки знань з 



Петрівна  інноваційного досвіду в 

освіті 

основ початкового курсу 

математики (навчально-методичний 

посібник) 

9.  Радкевич 

Володимир 

Михайлович 

Інноваційні методики 

навчання і виховання 

Теоретичні засади інноваційних 

інтерактивних технологій навчання 

студентів педагогічного коледжу на 

заняттях музичних дисциплін 

10.  Сойнова Наталія 

Іванівна 

Інноваційні педагогічні 

технології 

Використання  сервісів Google у 

професійній діяльності викладача 

11.  Тунік Наталія 

Цезарівна  

Інноваційні методики 

навчання та виховання 

Застосування елементів 

аквааеробіки на заняттях з плавання 

 

Так, в цьому навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 11 педагогів. У 

2016-2017 н. р.  атестовано всього 11 викладачів, із них 6 підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист», 1 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне 

звання «викладач-методист», 1 підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач», 2 присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії».  

 

  

 


