
Педагогічні ради 

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 

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. 



 

Методичні ради 

Тема. Організація методичної роботи як цілісної системи діяльності навчального закладу  

у 2017-2018 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. 

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. 


