
Педагогічні читання-2019 

Професійна майстерність педагога 

– вирішальний чинник 

ефективності навчального процесу 

у коледжі 



Вчитися все життя –  
це шлях і доля сучасного педагога… 





Вплив освітніх трендів на 
професійний розвиток  
педагога вищої школи  

(Шинкаренко В.В.) 



Візуалізація навчальної інформації 
для покращення якості навчально-

виховного процесу  (Бідна О. О.) 

O «Діти мережевого розуму 

O Методологічний фундамент 
технології візуалізації 
інформації 

O Методологічний фундамент 
технології візуалізації 
інформації 

 

 

 

 



Вплив фізичних вправ на 
здоров’я підлітка  (Титарчук О. В.) 

O Громадська цінність 
фізичної культури і 
спорту 

O Вплив комплексу 
умов, в яких живе 
дитина, на її 
фізичний розвиток 

O Форм та методи, 
здатні впливати на 
індивідуальний стан 
особистості 

 





 
Педагогічне спілкування 

як фактор взаємодії 
викладача і студентів у 
закладах вищої освіти  

(Бойко В. І.) 

O Особливості 
педагогічного 
спілкування  

O Стилі педагогічного 
спілкування 

O Педагогічний вплив на 
соціальну установку 
студента  



Використання інноваційних методів 
навчання під час викладання 

математичних дисциплін (Альльонов О.М.) 

 O Урок - ланка цілісного навчального, 
розвивального та виховного процесу 

O Теоретичні засади проектної 
технології 

O Використання методу проектів на 
уроках математики 

 



    Досвід куратора                    
«Мій успіх у довірі»   

(Мельник Ю. В.) 

O Головна мета виховної роботи у ЗВО І-ІІ ст. 

O Діяльність куратора навчальної групи 

O Критерії оцінювання роботи куратора 

O 10 заповідей до кураторського успіху 

 





Інноваційний досвід 
проведення практики                                                        

(Хрустінський В. В.) 

 O Позитивний досвід технологій 
підготовки кваліфікованих 
робітників в інших країнах 

O Педагогічного досвід 
підготовки кваліфікованих 
робітників Навчально 
науковим центром Інститут 
професійно-технічної освіти 
Національної академії 
педагогічних наук України 

O Технологічний підхід до 
організації навчально-
пізнавальної діяльності учнів у 
вищому професійному 
училищі № 36 с. Балин 
Хмельницької області 



Методика викладання 
методів поліпшення якості 

сільськогосподарської 
техніки 

 (Кримчак В. В.) 

O Вивчення історії ТОВ «Завод Кобзаренка» 

O Виробнича діяльність 

O Виставкова діяльність 

O Розширення ринків збуту 

O Новинки заводу 2018 року 



Новини 
тракторобудування 
вітчизняного світу  

(Мельниченко О. О) 

 O «Харківський тракторний завод» (ХТЗ) — найбільше 
в Україні та країнах СНД підприємство з виробництва 
уніфікованих гусеничних і колісних 
сільськогосподарських тракторів загального призначення. 

O Нові моделі тракторів ХТЗ 

 





Інновації у газовому 

господарстві країни 
(Свинар А. В.) 

 
 

O Оцінка технічно доступних запасів сланцевого 
газу у різних країнах 

O Ризики, пов’язані з видобутком сланцевого 
газу 

O Вирішення проблем екологічної безпеки 
розробки родовищ сланцевого газу в Україні 

O Перший кубометр сланцевого газу в Україні 

 



Новини автомобілебудування 
в Україні                            

(Шмегельський Б. І.) 
 O Автомобільна промисловість України – 

галузь економіки України 

O Автомобілебудівний комплекс України 

O PEST- аналіз галузі 
автомобілебудування України 



Тепловий насос – ефективний спосіб  
економії енергоресурсів                     

(Грохольський М. О.) 

 O Методика вивчення економії 

енергоресурсів  на прикладі теплового 

насосу 

O Види теплових насосів 

O Переваги теплових насосів 

O Чи можна в кожному будинку встановити 

тепловий насос 

O Безперебійне опалювання будинків у 

зимовий період 





Інноваційні підходи до 
проходження виробничих та 

навчальних практик студентами 

спеціальності 201 «Агрономія»                          
(Івасик М. В.) 

 O Підвищення зацікавленості 
студентів до навчання 

O Закріплення відповідних 
агроформувань за навчальними 
закладами вищої освіти для 
проведення всіх видів практики 

O Співпраця коледжу з кращими 
підприємствами області та району 



Причини масового 
поширення хвороб 

хвойних лісів на 
Поділлі (Лісовський В. 

Б.) 

O Загальний 
санітарний стан лісів 

O Основні хвороби 
лісонасаджень 

O Причини масового 
висихання хвойних 
деревонасаджень 

O Проведення 
санітарно-
оздоровчих та 
лісозахисних заходів 



O Відкрите заняття для вивчення і 

поширення педагогічногодосвіду 

O Підвищення професійної кваліфікації 

викладачів на прикладі поєднання 

агрономічних і економічних знань для 

виконання практичних та курсових робіт 

Бінарний метод проведення занять з 
агрономічних і економічних 

дисциплін (Олександрівський А. І.) 




