Індивідуальні форми методичної роботи:
Створення навчально-методичних комплексів
кожної навчальної дисципліни
Матеріали

науково-педагогічних

працівників

коледжу

укомплектовані відповідно до методичних рекомендацій Інституту
інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки
України, зокрема: Яворська Ю.Д., Юрченко М.В., Царик А.П., Токар
Л.П., Гладка А.С., Романуха Ю.В., Касіяненко О.М., Павліченко
Л.В., Гаврилюк О.А., Димінська В.К., Кліменченко Н.В., Самоєнко
О.М.

Самоосвіта,
підвищення
педагогічних працівників

кваліфікації

Самоосвіта, підвищення кваліфікації педагогічних працівників
– необхідна умова успішного проходження чергової атестації.
Методист коледжу Руда Т.В., старший інспектор з кадрів Білоус Л.З.
на початку навчального року складають перспективний план-графік
підвищення

кваліфікації

науково-педагогічних

Забезпечити

неперервність

у

фаховому

працівників.

зростанні

педагогів,

підвищити методичну майстерність відповідно потребам сьогодення,
скоригувати навчальний процес, спланувати графік взаємозаміни
занять

визначено

наказом

педагогічних працівників».

«Про

підвищення

кваліфікації

Виступ у періодичній пресі
Працівники

бібліотеки

коледжу

створили

бібліотечний

тематичний список інформаційних зв’язків навчального закладу на
сторінках періодичних видань. Картка обліку індивідуальної роботи
науково-педагогічних працівників за 2014-2015 н.р. в номінації
«Публікації», біографічний опис роботи визначений таким видом –
стаття (науково-популярна, науково-методична, наукова); тези,
методичні рекомендації, досвід роботи. Рейтинг публікацій (ВАК,
ліцензійне видання) значно зріс.
- «Наукові записки. Філологічні науки» - м. Ніжин: НДУ ім.
М. Гоголя, 2014 р., №2, ВАК – к.ф.н., Войцехівська Н.К.
«Сімейний гендерний конфлікт очима лінгвіста»;
- «Збірник наукових праць» – К.: Університет «Україна», 2014
р., №29, ВАК - «Інвективи в конфліктному діалогічному
дискусі»;
- «Збірник наукових праць» – м. Одеса, 2014 р., №8, ВАК «Мовчання

як

комунікативно

значущий

знак

у

конфліктному діалогічному дискусі»;
- «Збірник наукових праць» - м. Кіровоград, 2014р., №18, ВАК
–

викладач

педагогіки

Кобзаренко

Л.А.

«Теоретико-

методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді»;
- «Економічні науки» - м. Київ, 2014 р., №26, ВАК – викладач
в

фінансово-економічних

«Регуляторна

політика

дисциплін

щодо

Лимар

оподаткування

О.Ф.

малого

і

середнього бізнесу»;
- «Збірник наукових праць»
викладач

інформаційної

м. Київ, 2015 р., №1, ВАК –
діяльності

Кватернюк

О.Є.

«Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних
процесах».

- «Збірник

наукових

праць»

м.

Київ,

Національний

авіаційний університет, 2014 р., №4, ТЕЗИ - к.ф.н.,
Войцехівська

Н.К.

«Українська

мова

та

культура

у

загальнослов’янському контексті:здобутки та перспективи:
тези доповідей Міжнародної наукової конференції»;
- «Збірник наукових праць» Житомирський національний
агроекологічний університет, 2014 р., №3, ТЕЗИ – Лимар
О.Ф.,

викладач

фінансово-економічних

дисциплін

«Податкове регулювання діяльності малих підприємств: тези
доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції»;
- «Методист» (ліцензоване фахове видання МОН), м. Київ,
2015 р., №4, методичні рекомендації, обмін досвідом – Руда
Т.В., методист коледжу, к.ф.н., Похилюк О.М.

«Освіта Вінниччини», 2014 р., №48 – Руда Т.В., методист
коледжу «Засідання атестаційної комісії Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу»; «Освіта Вінниччини», 2014 р., №12 – Рубан
О.Г., директор ліцею «Здобутки обласного спортивно-гуманітарного
ліцею»; «Освіта Вінниччини», 2015 р., №2 – Тарашевська О.В.,
викладач

дошкільних

методик

«Ресурсний

центр:

розвиваємо

інклюзивне навчання разом»; «Освіта Вінниччини», 2015 р., №6 –
Федчишина Т.Л., завідувач дошкільного відділення «Спільне
викладання – основа інклюзивної практики в школі»; «Слово

педагога», 2014 р., №15 – Луцинкевич Л.А., голова циклової комісії
викладачів психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик –
«Учитель – це дослідник: науково-дослідна робота студентів ВГПК:
до Дня науки»; «Слово педагога», 2014 р.-2015р., Омелянчик Т.Г.,
викладач української літератури – рубрика, літературний проект
«Учитель – професія вічна»; «Слово педагога», 2014 р., №11 –
Романуха Ю.В., вихователь ліцею – «Життя вирує у ліцеї…»;

«Початкова школа», 2014 р., №6 – Шевчук О.В., викладач педагогіки
– «Україна – моя Батьківщина»; «Дошкільне виховання», 2014 р.,
№11 – Тарашевська О.В., Цісар І.В., викладачі дошкільних методик
– «Комунікативна культура педагога – запорука успіху».
Видання

методичних

власного

досліджень

сертифікованого

ВГПК»

дає

«Вісника

можливість

науковонауковцям,

педагогам, студентам ВНЗ І-ІV р.а. в Україні висвітлювати свої
матеріали. Саме завдяки наполегливій роботі наукового редактора,
к.п.н., доцента Пиндик Олени Георгіївни, видання журналу
здійснюється згідно графіку. Перелік одержувачів обов’язкового
безоплатного видання:
- Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
(м. Київ);
- Книжкова палата (м. Київ);
- Національна парламентська бібліотека (м. Київ);
- Головне управління юстиції у Вінницькій області;
- Міністерство юстиції(м. Київ);
- Державний комітет телебачення і радіомовлення (м. Київ);
- Державна науково-педагогічна бібліотека (м. Київ);
- Бібліотека Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу;
- Методичний кабінет коледжу.

«Вісник

науково-методичних

досліджень

Вінницького

гуманітарно-педагогічного коледжу» є формою узагальнення і
пропаганди кращого передового педагогічного досвіду педагогів.
Заснований у 2012 році, виходить 4 рази в рік, має широку
географію розповсюдження: провідні бібліотеки України, зокрема
Президентська бібліотека, Книжкова палата, Міністерство юстиції.
За короткий період існування науковий журнал зайняв гідне місце
серед видань такого рівня.

Дописувачами Вісника науково-методичних досліджень є
студенти і викладачі:


Барського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. М.

Грушевського;


Бериславського

педагогічного

коледжу

ім.

В.Ф.

Беньковського;


Богуславського гуманітарно-педагогічного коледжу ім.

І.С. Нечуя-Левицького;


Бродівського педагогічного коледжу ім. М. Шашкевича;



Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу;



Вінницького фінансово-економічного університету;



Вінницького національного технічного університету;



Вінницького державного педагогічного університету ім.

Михайла Коцюбинського;


Вінницького національного аграрного університету;



Вінницького технічного коледжу;



Вінницького НВК: ЗОШ І-ІІ ступенів гімназії № 30;



ДНЗ №75 м. Вінниці;



Глухівського національного педагогічного університету

ім. Олександра Довженка;


Дніпропетровського педагогічного коледжу;



Київського педагогічного університету ім.. В.Грінченка;



Конотопської гімназії Конотопської міської ради;



Конотопського

інституту

Сумського

державного

університету;


Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;



Хмельницького національного університету;



Одеського національного університету ім. І. Мечнікова;



Державного закладу «Південноукраїнський національний

педагогічний

університет

імені

К.Д. Ушинського»,

Вищого

навчального комунального закладу «Одеське педагогічне училище»;


Рівненського державного гуманітарного університету;



Корсунь-Шевченківського



Уманського державного педагогічного університету ім.

Павла Тичини.

