Засідання школи
спеціалістів

молодих

та

малодосвідчених

Діяльність школи має системний характер, оскільки робота з
молодими педагогами спрямована на подальше майбутнє
навчального закладу. Мета – цілеспрямований вплив на розвиток
індивідуального стилю творчої діяльності молодого педагога та
творчого потенціалу студентів на основі інноваційної науковометодичної допомоги. На засіданнях розглядалися наступні
питання:

Вересень 2014 р.
1. Особливості роботи методичного кабінету коледжу на
сучасному етапі (Руда Т.В.)
2. Вимоги до організації навчально-виховного процесу та ведення
навчальної документації (Когутюк О.В.)

Листопад 2014 р.
1. Презентаційний семінар «Навчально-методичний комплекс
начальної дисципліни (Руда Т.В., Касіяненко О.М.)
2. Зустріч на педагогічному плато «Основний закон сучасного
заняття (Самоєнко О.М., Романенко В.В.)

Лютий 2015 р.
Семінар-практикум
«Формування
інноваційної
компетентності, інноваційної грамотності, культури та
використання інноваційних технологій
у педагогічному
процесі (Руда Т.В., Похилюк О.М.)

Квітень 2015 р. (13.04. – 24.04)
Тиждень ініціативи та творчості малодосвідчених та молодих
спеціалістів:
- виставка творчих робіт педагогів;
- молодий викладач: перше відкрите заняття
( творча лабораторія «Людина і довкілля» - Гладка А.С.;

захист проектів «Мультимедійні технології навчання. Комп’ютерні
презентації – Кватернюк О.Є.;

брейн-ринг «Мистецтво, науковий і технічний прогрес» - Яворська
Ю.Д., Оніщук І.І.;

навчально-тренувальний процес з футболу – Мельник Є.М., Царик
А.П.;

майстер-клас, практичне заняття – хор – Давидовський Н.А.;
виховний захід «Любов триєдина» - Юрченко М.В.;
методичний аукціон «Використання інноваційних технологій в
процесі викладання музичних дисциплін: практичний аспект –
Сторожук Н.А.);
- підсумки тижня. Методичні посиденьки – Руда Т.В.

Школа перспективного педагогічного досвіду
Школа передового педагогічного досвіду є джерелом
трансформування досвіду в педагогічну практику молодих
спеціалістів. В поточному навчальному році узагальнено, вивчено та
схвалено методичної радою закладу досвід роботи: голови циклових
комісії викладачів української філології к.ф.н., Похилюк О.М.,
голови циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки та
фахових методик Клименко О.Ф., циклової комісії викладачів
діловодства, документознавства та інформаційної діяльності
Касіяненко О.М.

Відкриті заходи, заняття, конкурси
Конструктивний проект рішення, постанова педагогічної ради
коледжу, педагогічна студія «Стосується кожного» (28.05.2014 р.)
«Вплив професійної майстерності викладача на результативність
навчально-виховного процесу». Аналітична група у складі науковців
коледжу визнала проведення у 2014-2015 н.р. загальноколеджного
конкурсу «Заняття року». На підсумковій педагогічній раді
27.05.2015 року за формою проведення: Педагогічний меседж
«Заняття, якого чекають студенти…» було складено колективне
мислення аналітиків «Букет педагогічних сподівань». Визначено
викладач – реформатор, новатор, дослідник, аналітик, наставник,

майстер-професіонал (лекція з елементами дослідження з
економічної теорії, 22-Ш, Майданик О.В.; лекція з елементами
дослідження з сучасної української мови, 52-Ш(б), Хоміцька Г.В.;
лекція-полілог з всесвітньої історії, 13-Ш, Самоєнко О.М.; брейнринг з основ правознавства, 11-Ш, Рокіцька І.А.; захист проектів з
основ сценічного та екранного мистецтва, 50-Ш(б), Маспанок Л.Г.;
захист проектів з української мови, 13-Ш, Турлюк С.В.; методичні
посиденьки з методики навчання каліграфії, 25-Ш, Федчук Л.І.;
інноваційне асорті з методики навчання каліграфії, 21-Ш, Федчук
Л.І.; філологічні студії з української філології, 21-Ш, Похилюк О.М.;
тематичне заняття з практичного курсу української мови, 22-Ш,
Ненчинська Л.В.; освітянські арабески, 31-Д, Цісар І.В.,
Тарашевська О.В.; лекторій з дошкільної педагогіки студентів
денної та заочної форм навчання, 11-ЗД, 23-Д, Токар Л.П.; класична
лекція, 11-Д, Слободянюк О.М.; інтегроване заняття з англійської
мови та зарубіжної літератури, 21-ІМ(б), Голованюк В.А., Романенко
В.В.; захист проектів з економічних дисциплін, 31-Е, Лимар О.Ф.,
Бакалова Н.М.; захист проектів, 31-Е, Євдокимова Н.В.).

