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

Войцехівський

Міністерства

К.Ф.,

Руда

освіти

Т.В.,

і

науки

Похилюк

України,

О.М.,

зокрема:

Скрипник

Н.І.,

Галущенко В.Г., Киливник В.Ф., Нечипоренко Т.А., Омелянчик Т.Г.,
Томчук С.Д., Голованюк В.А.
Самоосвіта, підвищення кваліфікації педагогічних
працівників
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 працівників. Забезпечити неперервність у
фаховому зростанні педагогів, підвищити методичну майстерність відповідно
потребам сьогодення, скоригувати навчальний процес, спланувати графік
взаємозаміни занять визначено наказом «Про підвищення кваліфікації
педагогічних працівників».
У поточному навчальному році на базі коледжу проходили курси
підвищення кваліфікації викладачів української мови та літератури, фізики,
математики та інформатики, іноземної мови, методистів ПТНЗ. Викладачами
Рудою Т.В., Скрипник Н.І., Пиндик О.Г., Павлюком Б.В., Войцевською Н.К.,
Хоміцькою Г.В., Жупановою О.І., Кузьминським О.В. проводилися майстеркласи,

лекції,

заняття,

презентації

кращих

методичних

розробок,

обговорювалася результативність впровадження інновацій, мультимедійного

супроводження викладання дисциплін та актуальні питання ефективного
використання ІКТ в освітній діяльності.
Виступи у періодичній пресі
Різноплановою стала робота викладачів, що стосується публікацій у
періодичній пресі. Ось лише окремі її напрямки:
- Волкодав Т. А. Готовність до професійного самовдосконалення як
складова професійної компетентності майбутнього фінансиста / Тетяна
Анатоліївна

Волкодав // Вісник науково-методичних досліджень

вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. м. Вінниця. - 2018. №
1(25).
- Волкодав Т. А., Матяш. О. І. Урізноманітнення прийомів розвитку
пізнавальної

активності

майбутніх

фахівців/

Т.

А.

О. І. Матяш // Збірник матеріалів Всеукр. наук.-метод.

Волкодав,
конференції

«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень»
м. Вінниця. - 2017. № 7 (10).
- Волкодав Т. А. Формуванняпредметних компетентностей студентів
фінансово-економічних спеціальностей в процесі вивчення фахових
дисциплін/ Тетяна Анатоліївна Волкодав // Збірник матеріалів Міжнар.
наук.-практ.

конференції «Проблеми та перспективи фахової

підготовки вчителя математики» м. Вінниця. - 2018.
- Гуляс, Н. Виховна робота в ліцеї-інтернаті / Н. М. Гуляс // Освіта
Вінниччини. – 2017. – № 51-52. – С. 7.
- Євдокимова Н.В. МОДЕЛЮВАННЯ

ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ

БАНКУ В УМОВАХ ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ// Колективна
монографія:

Стратегії

економічного

розвитку:

мікро-

та

макроекономічні рівні, Класичний приватний університет, Запоріжжя,
15.12.17р.
- Євдокимова Н.В. ВПЛИВ ЗМІН У СТРУКТУРІ БАНКІВСЬКИХ
УСТАНОВ // Збірник наукових праць молодих вчених та студентів

«Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія,
практика».

Хмельницький

національний

університет,

Факультет

економіки і управління, Кафедра фінансів, банківської справи та
страхування, 15.11.2017р.
- Євдокимова Н.В. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
ПРИ

ОЦІНЦІ

НАПРЯМКІВ

РОЗМІЩЕННЯ

ЗАЛУЧЕНИХ

ДЕПОЗИТІВ журнал «Економічні студії» Випуск 5 (18) грудень 2017
року.
- Керівництво та виконавчий апарат обласної ради привітали з
новорічно-різдвяними

святами

:

фольклорний

гурт

«Розмай»

викладачів ВГПК : фото / ред. ст. // Освіта Вінничччини. – 2018. – №
1. – С. 1.
- Кушко, І. Загальнопедагогічний захід “Smile Fest-2017” / І. С. Кушко //
Слово педагога. – 2017. – № 11. – С.4
- Крижановський
майбутніх

А.

І.

учителів

Формування

початкової

професійної компетентності

школи

як

предмет

науково-

педагогічних досліджень / Крижановський А.І. // Матеріали ІІІ
Міжнародного конгресу «Глобальні виклики педагогічної освіти в
університетському просторі». – Одеса, 2017/ Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса :
Видавничий дом «Гельветика», 2017.-174-176.
- Крижановський А.І. Теоретичний аналіз особливостей професійної
підготовки

майбутніх

учителів

початкової

школи

на

засадах

компетентнісного підходу/ Крижановський А.І. // Сучасні інформаційні
технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців :
методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. ; редкол. — КиївВінниця : ТОВ «Планер», 2017. — [вип. 48]. — С. 144-148.
- Крижановський А.І. Реалізація принципу інноваційності в управлінні
інноваційною діяльністю педагогічних коледжів/ Крижановський А.І.//
International scientific conference «Modernization of education system :

world trends and national peculiarities» : Conference Proceedings,
February, 23th. Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018.
- Крижановський А.І. Організація самостійної роботи майбутніх учителів
початкової школи з використанням веб-проектів/ Крижановський А.І. //
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у
підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук.
пр. ; редкол. — Київ-Вінниця : ТОВ «Планер», 2018. — [вип. 50]. — С.
177-181.
- Лебедь Ю. Б. Використання комп’ютерних технологій на уроках
української мови в 5 класі як засіб контролю знань / Ю. Б. Лебедь //
Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарнопедагогічного коледжу. – [ред. кол. : Т. С. Слободинська (гол. ред.) та
інші ]. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2018. – Вип. № 1 (25). –
С. 94–97.
- Лебедь Ю. Б. / Ю. Б. Лебедь // Мова, культура та освіта : матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції викладачів і студентів
(19 квітня 2018 р.) / Гол. ред. Калетнік Г.М. – Вінниця : ВНАУ, 2018. –
С. 143-149.
- Михайлів, М. Конкурс краси в гуманітарно-педагогічному коледжі
/ М. Михайлів // Освіта Вінниччини. – 2017. – № 45. – С. 5, фото.
-

Онищенко, І. Засідання Молодіжної ради обкому профспілки освітян:
фото І. Кушко / І. Онищенко // Слово педагога. – 2018. – № 5. – С. 2.

-

Онищенко, І. Федерація профспілок Вінницької області звітує : фото
О. Майданик / І. Онищенко // Слово педагога. – 2018. – № 4. – С. 2.

- Омелянчик Т. Г. Використання інноваційних технологій на уроках
літературного читання у процесі словникової роботи учнів. Вісник
науково-методичних

досліджень

Вінницького

гуманітарно-

педагогічного коледжу. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2018. –
С. 10– 19.

- Похилюк О. М. / Інтеракція як провідна модель навчання// Теорія і
практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури : матеріали Всеукраїнського науковометодичного семінару / уклад. : В. І. Авраменко, Н. І. Зарудняк. –
Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2. – С . 16–20.
- Похилюк О. М. / Робота над логічністю та послідовністю власного
висловлення // Теорія і практика підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання з української мови та літератури : матеріали
Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В. І.
Авраменко, Н. І. Зарудняк. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Вип. 2. –
С . 126–132.
- Похилюк О. М.
навчання

/

Електронний підручник як інноваційний засіб

// Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в

сучасному

інформаційному

просторі:

національний

та

інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць ; за заг. ред. д. філос. н.
Журби М. А. – Монреаль : СРМ «ASP», 2017. – С. 147–149.
- Похилюк О. М.

/

Реалізація творчого потенціалу науково-

педагогічного колективу закладу вищої освіти (з досвіду організації
тематичних

тижнів

на

філологічному

факультеті

Вінницького

гуманітарно-педагогічного коледжу) // Соціально-гуманітарні науки та
сучасні виклики : Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції.
25-26

травня

2018

р.,

м. Дніпро.

Частина

ІІ

;

наук.

ред.

О. Ю. Висоцький. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2018. – С. 25–29.
- Похилюк О. М. / Метамовні особливості наукової роботи // Тенденції
та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VIIІ
Міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого питанням
функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та
соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : УДФС України, 2018.
– Вип. VIІI. – С. 202–207.
- Романуха, Ю. Благодійний ярмарок «Діти - дітям». Добрі справи

наших ліцеїстів / Ю. В. Романуха // Слово педагога. – 2017. – № 11. –
С. 5.
- Романуха, Ю. Справжній вихователь – організатор життя учнів /
Ю. В. Романуха // Слово педагога. – 2018. – № 3. – С. 7.
- Руда Т.В., Токар Л.П. / Формування професійної готовності майбутніх
вихователів до роботи з дітьми в умовах професійної освіти // Вісник
науково-педагогічних

досліджень

Вінницького

гуманітарно-

педагогічного коледжу. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2018. –
Випуск 1 (25). – С. 14–17.
- Слободинська Т.С. / Неформальне навчання – одна з умов формування
креативної особистості // Вісник науково-методичних досліджень
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – Випуск № 1 (25). –
Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2018. – С. 9 – 10.
- Слободинська Т.С. / Інтерпретація понять «система» і «мовна система»
в просторі наукових знань // Мова. Свідомість. Концепт. – Мелітополь
: ФОП Однорог Т. В., 2018. – Вип. 8. – С. 44 – 48.
- Слободинська Т.С. / Теоретико-системна інтерпретація мовленнєвої
комунікації

як

функціональної

системи

//

Славістичні

студії.

Етнолінгвістика і міжкультурна комунікація. Частина 5. – Люблін :
Видавництво Католицького Люблінського Університету Іоанна Павла
ІІ. – 2018. – С. 155 – 175.
- Слободинська Т.С. / Кожне завтра розпочинається вже сьогодні… (14ій

річниці

Вінницького

обласного

комунального

гуманітарно-

педагогічного коледжу присвячується) // Вісник науково-методичних
досліджень

Вінницького

гуманітарно-педагогічного

коледжу.

–

Випуск № 3 (27). – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2018. – С. 7 –
11.
- Скрипник

Н.

І.

Формування

комунікативної

компетентності

особистості на заняттях з української мови / Н. І. Скрипник // Virtus :
Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – Jule # 15, Монреаль :

СРМ «ASF», 2017. – С. 152–155.
- Скрипник Н. І. Інноваційні методи навчання в практиці викладання
навчальних предметів / Н. І. Скрипник // Релігія, релігійність,
філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі:
національний та інтернаціональний аспекти : збірник наукових праць
(за матеріалами ХV Міжнародної науково-практичної конференції від
30-31 грудня 2017 р.) / за заг. ред. д. філос. н. М. А. Журби. –
Монреаль : СРМ «ASF», 2017. – С. 150–153.
- Скрипник Н. І. Соціалізація учнівської молоді в сучасному освітньому
просторі / Н. І. Скрипник // Вісник науково-методичних досліджень
Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. – [ред. кол. :
Т. С. Слободинська (гол. ред.) та інші ]. – Вінниця : Вінницька міська
друкарня, 2018. – Вип. № 1 (25). – С. 21–24.
- Скрипник Н. І. Професійна підготовка майбутніх вчителів-філологів у
вищому навчальному закладі / Н. І. Скрипник // Сучасні педагогічні
технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у
коледжах і технікумах : досвід, проблеми, перспективи : матеріали V
Регіональної науково-методичної конференції (м. Вінниця, 30 березня
2018 р.), 2018. – Вип. № 5. – Вінниця : ФОП Рогальська І. О. - С. – 370
– 374.
- Скрипник Н. І. Креативно-інноваційна стратегія організації виховної
роботи викладачами кафедри української філології Вінницького
гуманітарно-педагогічного коледжу / Н. І. Скрипник // Мова, культура
та освіта : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
викладачів і студентів (19 квітня 2018 р.) / Гол. ред. Калетнік Г.М. –
Вінниця : ВНАУ, 2018. – С. 209-219.
- Скрипник Н. І. Зовнішнє незалежне оцінювання як складова
структурних компонентів занять з української мови / Н. І. Скрипник //
Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і літератури :
матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В.

І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). – Умань : ВПЦ
«Візаві», 2018. – Вип. 2. – С. 20-25.
- Скрипник Н. І. Вивчення творчості Остапа Вишні на заняттях з
української літератури в контексті підготовки до / Н. І. Скрипник //
Теорія і практика підготовки до ЗНО з української мови і літератури :
матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару / уклад. : В.
І. Авраменко (розділи І, ІІ), Н. І. Зарудняк (розділ ІІІ). – Умань : ВПЦ
«Візаві», 2018. – Вип. 2. – С. 305-312.
- Топчий, О. Керівники області привітали з професійним святом
педагогічних працівників Вінничччини : нагородження С. В. Турлюк
/ О. Топчий // Освіта Вінниччини. – 2017. – № 39. – С. 1 - 3.
- Турлюк С.В. Система термінів із фізичного виховання в науковому
дискурсі / С. В. Турлюк // Вісник науково-методичних досліджень
Вінницького

гуманітарно-педагогічного

коледжу.

–

Вінниця

:

Вінницька міська друкарня, 2018. –Вип. 3 (27). – С. 12 – 19.
- Федчишина, Т. 50 відтінків професії «вихователь закладу дошкільної
освіти» / Тетяна Федчишина // Слово педагога. – 2018. – № 3. – С. 5.
- Фестиваль під відкритим небом : свято Вишиванка-fest / ред. ст. //
Слово педагога. – 2018. – № 5. – С. 4; фото.
- Яковенко Т.В. Провідні мотиви лірики Анатолія Бортняка // Теорія і
практика підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови та літератури (матеріали Всеукраїнського науковометодичного семінару. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2018. Вип. 2. - С.340 –
348.
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Автоматизованій

2017

року

бібліотека

коледжу

інформаційно-бібліотечній

почала

системі

роботу

Unilib

в

(АІБС

«Університетська бібліотека»), яка розроблена в 1999-2004 рр. науководослідним інформаційно-комп'ютерним центром Національного університету
внутрішніх справ м. Харків.

Автоматизація стосується всіх процесів роботи – як технологічних,
починаючи з моменту замовлення нового документа і закінчуючи списанням
книг із фондів, так і всіх тих, що пов’язані з обслуговуванням користувачів та
наданням їм різноманітних інформаційних послуг.
Обслуговування користувачів, при якому використовуються інформаційні
технології, суттєво відрізняються від традиційного:
- значно скорочується час на пошук інформації;
- користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси (розширюється
асортимент і репертуар джерел);
- традиційне обслуговування вимагає, щоб користувач безпосередньо прийшов
до бібліотеки, а нове обслуговування саме приходить до користувача, зникає
необхідність фізично відвідувати бібліотеку для отримання інформації, тобто
створюються нові умови використання інформації;
- традиційне обслуговування орієнтує користувача головним чином на
документи, а нове – не електронну інформацію у різних видах;
- збільшується кількість користувачів бібліотеки за рахунок віддалених –
«віртуальні користувачі».
Традиційні бібліотечні послуги доповнюються сервісними:
- створення комфортніших умов для самостійної роботи;
- надання доступу до Інтернет;
- необмеженість пошуку необхідної інформації у різних формах;
- можливість використання і розмноження необхідних традиційних та
електронних матеріалів (сканування,

копіювання,

друк на

принтері,

комп’ютерний переклад тексту, запис інформації на різні носії).
Отже, завдяки впровадженню комп’ютерних технологій, що створюють
нові умови для доступу до інформаційних ресурсів, бібліотека стає доступна
широкому колу користувачів. Рівень бібліотеки визначається

кількістю

послуг, що може отримати її користувач. Бібліотека вирішує завдання
інформаційного забезпечення навчального процесу, сприяє підвищенню
професійного та культурного рівня викладачів і студентів та

вихованню

кожної молодої людини як всебічно розвиненої особистості.

Наші

користувачі хочуть бачити бібліотеку сучасним закладом, який зможе
задовольнити їхні зростаючі потреби.
Видання

власного

сертифікованого

«Вісника

науково-методичних

досліджень ВГПК» дає можливість науковцям, педагогам, студентам
технікумів та коледжів в Україні висвітлювати свої матеріали.
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. НечуяЛевицького;
 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.
Цьогоріч викладачі та студенти коледжу надрукували у ньому 158
наукових статей.

