Інноваційні форми методичної роботи:
Панорама методичних розробок
У поточному навчальному році науково-педагогічні працівники
видали: монографію «Евфемізми в мові української містичної прози
початку ХХІ ст.»; автореферат Похилюк О.М.; понад 102 методичних
розробки, методичні рекомендації, тестові завдання, робочі зошити,
навчально-методичний

комплекс

окремих

дисциплін,

зразки

пробних уроків в ЗОШ, які пройшли широку апробацію при вченій
раді

Вінницького

обласного

інституту

післядипломної

освіти

педагогічних працівників; понад 142 науково-полярних статей, тез у
збірниках матеріалів науково-практичних конференцій різного
рівня, які проводилися в м.Вінниці, Києві, Хмельницькому, Умані,
Житомирі,

Болгарії,

республіці

Білорусь,

Чеській

республіці,

Польщі.
Коледж взяв активну участь в Обласній виставці технічної
творчості викладачів серед коледжів і технікумів Вінницької області

в номінації «Науково-методична робота»:
1. Тарашевська О.В. Методичний супровід курсу. Методика
розвитку мовлення і навчання елементів грамоти. Науковометодичне видання. – Вінниця: ТОВ Меркурі-Поділля, 2015 р.
2. Тарашевська О.В. Система гувернантського виховання: історія
– сучасність. Посібник.–Вінниця: ТОВ Меркурі-Поділля, 2015 р.
3. Домінська Л.С. Синтетичні мийні засоби. – Вінниця: ТОВ
Меркурі-Поділля, 2015 р.
4. Димінська В.К. Самостійна робота студентів з навчальної
дисципліни «Аналіз музичних форм». Методичні рекомендації
для самостійної роботи. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська
друкарня», 2014 р.

5. Гладка А.С. Здамо ЗНО без проблем! Методична розробка для
студентів ІІ курсу відділення іноземних мов. – Вінниця:
Вінницька міська друкарня, 2014 р.
6. Зошит з друкованою основою для практичних занять з
методики

викладання

української

мови.

Навчально-

методичний посібник /Упор. Г.В.Хоміцька. – Вінниця: ТОВ
Меркурі-Поділля, 2014 р.
7. Особливості використання різних видів диктантів та творчих
завдань при вивченні курсу сучасної української мови в
педагогічному коледжі. Навчально-методичний посібник для
викладачів-філологів та студентів

педагогічного коледжу. –

Вінниця: ТОВ Меркурі-Поділля, 2014 р.
8. Романенко В.В. Історія Великобританії. Епоха елегантності.
Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ МеркуріПоділля, 2014 р.
9. Турлюк С.В. Українська мова (за професійним спрямуванням).
Робочий зошит. – Вінниця: ТОВ «вінницька міська друкарня»,
2014 р.
10. Похилюк О.М. Збірник завдань для підготовки студентів 1-2
курсу до державної підсумкової атестації з української мови у
формі

переказу.

Методичний

посібник

для

викладачів

української філології та студентів коледжу. – Вінниця: ТОВ
«Вінницька міська друкарня», 2014 р.
11. Похилюк
Навчальний

Н.М.

Самобутність

посібник.

Вінниця:

українських
ТОВ

звертань.

«Вінницька

міська

друкарня», 2014 р.
12. Кліменченко Н.В. Позакласні виховні заходи з дисципліни
«Світова література». Навчально-методичний посібник для

викладачів та студентів І-ІІ рівнів акредитації. – Вінниця,
2014 р.
13. Васільєва Н.П. Основи початкового курсу природознавства.
Навчальний посібник. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська
друкарня», 2014 р.
14. Майданик

О.В.

Основи

економічних

знань.

Навчально-

методичний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
– Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015 р.
15. Романуха Ю.В. Крок до майстерності (Виховна робота в
гуртожитку). Методичний посібник. – Вінниця, 2015 р.
16. Тетерін К.І., Мартинюк В.М. Пробні уроки. Навчальнометодичний

посібник

для

студентів

ВНЗ

педагогічного

спрямування. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня»,
2013 р.
17. Турлюк С.В., Бакалова Н.М. Творча студія. Збірник сценаріїв
виховних

заходів.

–

Вінниця:

Song

Book.

ТОВ

«Вінницька

міська

друкарня», 2014 р.
18. Павліченко

Л.В.

Методичний

посібник

для

студентів ІІ-ІV курсів денної форми навчання.–Вінниця, 2013 р.
19. Збірник

позаурочних

заходів

спортивного

напрямку

в

спортивному ліцеї-інтернаті. Посібник /Укл. Л.Ф.Горбата. –
Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2014 р.

В номінації «Інформаційні технології у навчальному процесі»:
1. Оверчук Н.П. Використання інноваційних технологій при
викладанні

методики

фізичного

виховання.

Посібник.

–

Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2014 р.
2. Васільєва

Н.П.

Впровадження

проектних

технологій

на

заняттях природничого циклу. Методична розробка. – Вінниця:
ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2014 р.

3. Застосування форм,методів, прийомів інноваційного навчання
викладачами

комісії.

Педагогічний

досвід

викладача

психолого-педагогічних дисциплін, голови комісії викладачів
дошкільної педагогіки та фахових методик Клименко О.Ф.,
Вінниця, 2015 р.
4. Використання інтерактивних методів під час викладання
психолого-педагогічних

дисциплін.

Педагогічний

досвід

викладача психолого-педагогічних дисциплін Тарашевської
О.В., Вінниця, 2015 р.
Рада директорів технікумів і коледжів Вінницької області за
результатами виставки нагородили Подякою за кращу роботу:
Романенко В.В., Тарашевську О.В., Хоміцьку Г.В., Клименко О.Ф.,
Васільєву Н.П., Оверчук Н.П., Бурачевську Л.М., Пашкевич Л.А.

Майстер-класи
Майстер-клас – інноваційна форма методичної роботи, метою
якої є вдосконалення освітньої, наукової та професійної підготовки
малодосвідчених

спеціалістів,

збагачення

їхнього

досвіду.

У

поточному навчальному році досвідчені, творчі педагоги, майстри
педагогічної праці, досвід роботи яких вивчено і узагальнено на
засіданні школи молодих та малодосвідчених педагогів провели:
 презентаційний

семінар

«Навчально-методичний

комплекс навчальної дисципліни» (Руда Т.В., Касіяненко
О.М.);
 зустріч

на

педагогічному

плато

«Основний

закон

сучасного заняття» (Самоєнко О.М., Романенко В.В.);

 методичний

аукціон

«Використання

інноваційних

технологій в процесі викладання музичних дисциплін:
практичний аспект» (Гаврилюк О.А., Давидовський Н.А.).
Ярмарок педагогічних інновацій, педагогічна
виставка
Ярмарок педагогічних інновацій, педагогічна виставка – є
формою пропаганди і впровадження передового педагогічного
досвіду, основним призначенням якої є огляд та оцінка методичних
здобутків педагогів. В серпні 2014 року науково-методична рада
коледжу затвердила Положення конкурсу про кращу методичну
розробку викладачів у 2014-2015 н.р.; мета – поліпшення науковометодичного
супроводу
навчально-виховного,
навчальновиробничого процесів та підвищення якості надання освітніх послуг
викладачів коледжу (Романенко В.В., навчально-методичний
посібник «Історія Великобританії епоха елегантності» - переможець
конкурсу).
Методичний вернісаж
Науково-методична робота в коледжі враховує нові, сучасні
потреби інноваційної педагогічної системи організації освітнього
процесу. В травні 2015 року з ініціативи методиста коледжу,
підтримки

адміністрації,

науковців

складено

план

заходів

відзначення Дня науки. Урочисте відкриття тижня науки «Коледж –
наукова майстерня» проходило у діалозі представників ВНЗ І-ІV
р.а.: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, к.п.н., доцент,
декан факультету дошкільної освіти Пісоцька Л.С.; методист
магістратури Сергєєва З.П.; Уманський гуманітарно-педагогічний
імені Т.Г. Шевченка, заступник директора з навчальної роботи
Дзисюк М.В.; методисти коледжу – к.ф.н., Денисюк Т.К.,; Дзисюк
В.В.; завідувач дошкільної освіти Крамська З.М.; педагогічний

коледж Львівського національного університету імені Івана Франка,
методист коледжу Михайлишен Р.Р.
Творча наснага та завзятість, висвітлення наукових досягнень
педагогічних працівників коледжу, кандидатом мистецтвознавства
Іскрою С.І. підготовлено другий випуск інформаційного бюлетеня
«Наука ХХІ століття».
Заходи відзначення тижня науки у Вінницькому гуманітарнопедагогічному коледжі
 18.05.—Виставка-перегляд «Знаходити таланти та розкри-

вати здібності» ;
 18.05.—Міжколеджна

науково-практична

конференція

«Сучасна лінгводидактика початкової школи: проблеми, по-

шуки, здобутки»;
 18.05.—Науково-методичний тренінг «Формування дослідниць-

ких умінь майбутніх вчителів початкової школи»;
 19.05.—Урочисте відкриття тижня науки «Коледж – наукова
майстерня»;
 20.05.—Перегляд науково-популярного фільму «ДНК : код

українки» ;
 20.05.—Засідання ЦК викладачів психолого-педагогічних дисциплін та окремих методик «Анонс індивідуальних дослідних

робіт викладачів циклової комісії». Виставка творчих, методичних та дослідницьких робіт викладачів та студентів з окремих
методик ;
 21.05.—Творча лабораторія «Умови підвищення рівня готов-

ності дітей до навчання в ЗОШ» за результатами мінідосліджень студентів шкільного відділення;

 21.05.—Експозиція до Дня науки: «Змінюючи світ: молода нау-

ка». Бібліотечно-інформаційний бюлетень «Наука-це мистецтво винаходів, яких ще немає …» ;
 21.05.—Презентація сфери наукових досліджень викла- дачів
та студентів-бакалаврів (виставки та секційні засі- дання
викладачів випускових циклових комісій та студен- тівбакалаврів);
 21.05.— Класична лекція «Сучасні педагогічні техноло- гії в

дошкіллі. Біоенергопластика. Мнемотехніка»;
 22.05.—Екскурсія до наукового відділу Обласної бібліо- теки ім.
К.А. Тімірязєва;
 22.05.—Презентація

науково-дослідного

проекту

«Мовний

портрет м. Вінниці»;
 23.05.—Науково-методичний

тренінг

«Сучасні

технології

викладання іноземних мов»;
 26.05.—Зустріч

з

академіком

АПН

України,

доктором

педагогічним наук, професором, засновником нового наукового
напряму у Вітчизняній педагогіці дощкільної лінгводидактики
Богуш Аллою Михайлівною Майстер- клас «Наукова школа

вченого».

