
МЕТОДИЧНА РАДА КОЛЕДЖУ 

Г олова ради, 

заступник директора з навчальної роботи

ш У
Олійник^ 

Леся Вікторівна

Заступник голови ради, 

завідувачка методичним кабінетом

Секретар ради,

методист

*

Шинкаренко

Валентина Віталіївна

Мосур 

Орися Вікторівна



Члени ради

Г олова ЦК 
математичної та 
природничо-наукової 
підготовки

Завідувач
відділенням

Голова ЦК
соціально-гуманітарних

дисциплін

Мельник, 
Юлія Василівна

Гавловський 

Олександр Казимірович
Бідна

Валентина Василівна

Г олова ЦК 
професійної та 
практичної підготовки 
напряму «Аграрні науки 
та продовольство»

Г олова ЦК 
агроекономічних та 

лісотехнічних 
дисциплін

Голова ЦК
спеціальних дисциплін 

та практичного навчання 
транспортно-енергетичного 

напряму підготовки

Дюг
Олекса.ндр Євгенович

Скрипник^ 
Євгена Іва,нівна

Грохольський 
Микрлл Олександрович





УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:
- впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу шляхом

підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності 
викладачів;

- створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних
Ш Ш ^  ШШ шш ^  ш шш V  шпрацівників та вдосконалення їхньої педагогічної майстерності;

- підвищення професійної майстерності викладача, майстра;
- впровадження основ міждисциплінарної інтеграції в рамках освітньої

системи підготовки молодших спеціалістів та кваліфікованих 
робітників;

- застосування інноваційних освітніх та інформаційних комп’ютерних
технологій ;

- підвищення пізнавальної, творчої та громадянської активності
студентів;

- удосконалення змісту практичної підготовки студентів;
- забезпечення проведення виробничої практики студентів на сучасних

базах практики .



АКЦЕНТУВАННЯ ЗАХОДІВ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ
НА ВІДРОДЖЕННІ:

національної гідності, патріотизму й громадянської 
особистості;
освіченості на світовому рівні, гуманізмі, духовності, 
самореалізаци людини в матеріальній і духовній сферах 
суспільного життя, дотримання всіх прав людини.



НЛШСИІЯ
їм оолю

Святкування Дня селища 
Гостинний двір коледжу

тас Новоушішький коледж ПДАТУ



Відкриття
спартакіади
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА:
використання результативних профорієнтаційних технологій та 
пошук нових методів та форм (участь у районних ярмарках 
професій, співпраця з професійними ліцеями, зустрічі з 
випускниками загальноосвітніх навчальних закладів та їхніми 
батьками) ;
створення Координаційного центру “Абітурієнт”;
підтримка позитивного іміджу коледжу шляхом покращення якості 
освітніх послуг та участі коледжу у конференціях, конкурсах, 
виставках, спортивних змаганнях тощо;
рекламування діяльності коледжу у засобах масової інформації, на 
сайті коледжу, в соціальних мережах.



ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

КОЛЕКТИВНА ІНДИВІДУАЛЬНА

1. Дні професійної майстерності.
2. Методичні наради.
3. Науково -  методичні ради.
4. Педагогічні читання.
5. Теоретичні і практичні семінари.
6. Педагогічні ради.

1. Наставництво.
2. Стажування.
3. Консультації.
4. Самоосвіта





Саковська Л.АБанар Л.В

инкаренко В.В

Голова комісії 
БІДНА

ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛІВНА

Піддубна Л.ВКостюченко І.І.

Навчально-методична проблема комісії: 
'Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для 

формування професійних компетентностей 
студента, розвитку його творчих здібностей,

соціальної адаптації”
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
«Вдосконалення заняття як основної форми навчально- 
виховної діяльності з метою підвищення рівня знань 
студентів шляхом впровадження особистісно- 
орієнтованого підходу, спільної продуктивної та 
творчої діяльності викладача зі студентами».





НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Використанням сучасних педагогічних 
технологій як основи забезпечення 

високого рівня теоретичного і практичного 
рівня підготовки фахівців».



Відкриті заняття зі 
спеціальних 

дисциплін проводять 
Грохольський М.О. 

та Свинар А.В.



"Формування професійної компетентності 
у студентів через впровадження 

інноваційних технологій навчання».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА 
ПРОБЛЕМА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

«Інтеграція освітньої інноваційної', наукової та 
практичної діяльності в коледжі засобами 

віртуального навчального середовища з метою 
забезпечення якісної підготовки фахівців 

агроекономічного та лісотехнічного напряму».



Найбільший лісу захисник, 
Звичайно, друже, - це лісник. 
Ця професія уваги потребує. 
Лісник же нас увагою дивує.

Знає він без заперечень мову лісову 
Кожне деревце, дубок, берізку молоду. 
Плекає ліс, немов найближчую людину, 
Як матір рідну, як свою родину.



Участь Олександрівського 
Анатолія Івановича 

у конкурсі «Куратор року»

Перемога у номінації «Серце віддаю дітям»



АТЕСТАЦІЯ 
РОБІТНИЧИХ 
ПРОФЕСІЙ і
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Підведення підсумків роботи атестаціиної комісії
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Проведення в коледжі педагогічних читань,
семінарів, тренінгів



ОТ ДЕ ЛЮДЕ.НАША

СЛАВА

/ться на
іактами

ПРОФЕСІЙНА 
МАЙСТЕРНІСТЬ 

ПЕДАГОГА -  
ВИРІШАЛЬНИЙ ЧИННИК 

ЕФЕКТИВНОСТІ 
НАВЧАЛЬНО- 

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
У КОЛЕДЖІ
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вом! Освіти від мороку і освяти 
смторуську зшлю. Русь-Ли ш  . 
возвелич . порятуй народ її на

Панас Мирний.





Формування педагога 
як творчої особистості - 
одне з найважливіших 

завдань сучасної 
педагогічної науки й 

практики.
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'  Школа «Перші кроки до педагогічної майстерності» «Т1

Сприяння підвищенню 
фахового рівня, 

розвитку творчого 
потенціалу педагога, 

удосконаленню 
майстерності, 

озброєнню новітніми 
знаннями, методикою 

та технологією 
навчання.
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Найрізноманітніші заходи 
з молодими педагогами

Посвята 
в педагоги Закріплення

педагогів-
наставників

Навчальні
семінари
Тренінги

Аукціон
талантів



Сучасна доба ставить нові вимоги до 
викладача. Суспільству потрібен
викладач-професіонал з високою
науково-теоретичною, методичною,
психолого-педагогічною, теоретичною і 
практичною підготовкою, здатний до 
безперервного навчання, творчості 
і постійного самовдосконалення.



Тому, в сучасних умовах реформаційних 
змін в освітньому просторі всіх рівнів 
важливого значення набуває підвищення 
ефективності методичної роботи, яка має 
ґрунтуватися на досягненнях психолого- 
педагогічної науки, перспективного
педагогічного досвіду і спрямована на 
підвищення фахової майстерності педагогічних 
працівників, на розвиток творчого потенціалу 
кожного викладача.
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Благословенні будьте у роботі!
Цінуйте горде ймення педагога!
Нехай в житті на кожнім повороті 
Стрічає радість Вас, а не тривога.
Хай добрі вчинки Вашої наснаги 
промінчиком торкнуться Ваших вихованці

_____________________________________


