МАСОВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Теоретичні, науково-практичні конференції
У поточному навчальному році науково-педагогічні працівники та
студенти коледжу були активними учасниками теоретичних, науковопрактичних конференцій.
- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі», (2224 листопада 2017 р. ВГПК);
-

ІV Міжнародна прагмалінгвістична конференція «Komunikacja

miedzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka” (2017 р., м. Щецин,
Польща);
-

Міжнародна конференція до 20-річчя створення спеціальності

«Слов’янська філологія» «Славистика и българистиката днес.: въпроси,
идеи, посоки» (жовтень, 2017 р., Болгарія)
- Міжнародна науково-практична конференція «Гумор і сатира в
координатах ХХІ століття (травень, 2018 р., м. Варна, Болгарія);
- Міжнародна науково-практична конференція «Семантика і прагматика
мовних одиниць (травень, 2018 р., м. Мінськ, республіка Білорусь);
- Міжнародна наукова конференція до 20-річчя україністики на
Філософському факультеті Брненського університету «Україністика –
минуле, сучасне, майбутнє (травень 2018 р., м. Брно, Чеська республіка).
 Інтернет-конференції
- Кандидат мистецтвознавства Іскра С.І.
Друга

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Регіональні,

культурні, мистецькі та освітні практики» (березень 2018 р., м.
Переяслав-Хмельницький).
- К.п.н., доцент Пиндик О.Г.
 Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів
«Актуальні проблеми філології та журналістики» (квітень 2018 р., м.
Ужгород).

 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Вітчизняна наука
на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (жовтень 2017 р., м.
Переяслав-Хмельницький).
 ХІІІ

Всеукраїнська

науково-практична

інтернет-конференція

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»
(квітень 2018 р., м. Переяслав-Хмельницький).
 ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції і
перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (травень 2018
р., м. Переяслав-Хмельницький).
 VIII Всеукраїнська студентська наукова конференція «Наука. Освіта.
Молодь» ( травень 2018 р., м. Умань).
 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку
філологічних наук» (травень 2018 р., м. Харків).
 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні
технології в освіті» (м. Київ, 2018 р.).
- Викладач музики, аспірант, Гаврилюк О.А., Твердохліб Н.А.
 ІІ Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів «Актуальні
проблеми сучасної науки і наукових досліджень» (м. Вінниця, 2018 р.).
- Викладачі інформаційної діяльності Кватернюк О.Є., Осадчук С.Ю.
 14 Міжнародна науково-технічна конференція «Приладобудування:
стан і перспективи» (м. Київ, 2018 р.).
- Викладачі фінансово-економічних дисциплін Лимар О.Ф., Євдокимова
Н.В., Бакалова О.М.
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова політика в
аграрному секторі економіки» (м. Житомир, 2018 р.).
 VІ

Міжнародна

конференція

«Сучасні

проблеми

моделювання

соціально-економічних систем (м. Київ, 2017 р.).
- Викладачі суспільно-економічних дисциплін кандидат історичних наук,
доцент Лисий А.К., викладач історії Мазуркевич В.В.

 Всеукраїнська наукова конференція «Народи світу і Велика війна»
(м.Вінниця, 2017 р.).
- Заступник

директора

з

навчально-виробничої

роботи,

аспірант

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського
 Звітна наукова конференція «Забезпечення ресурсного супроводу
самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи засобами вебквестів» (березень, 2018 р., м. Київ).
- Магістр педагогічної світи, методист коледжу Руда Т.В.
 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми
сучасної дошкільної освіти» (2018 р., м. Умань).
 Міжвузівська науково-практична конференція

«Лінгводидактика

романо-германських мов: теорія і практика» (2018 р., м. Вінниця).
 VIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні
технології в освіті» (м. Київ, 2018 р.).
 ІІ Регіональна конфенція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні
методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах:
досвід, проблеми, перспективи» (жовтень, 2017 р., м. Вінниця; к.ф.н.
Похилюк О.М., Сніжко В.Б., Масалова О.А., Казміришена-Файденко
Л.С., Матвієнко Н.В., к.п.н., доцент Пиндик О.Г.).
 Семінар-практикум для керівників шкільних МО, вчителів початкових
класів «Використання містознавчого матеріалу як мотиваційного засобу
у

формуванні

природознавчої,

громадянської

та

соціальної

компетентностей учнів початкових класів» (ЗОШ І-ІІІ ст. №18, к.ф.н.
Похилюк О.М.).


Методичний тренінг «Від теорії до практики» (Бахчеван Н.А.).
Педагогічні читання
Методичний міст

Методичний міст – одна з активних форм методичної роботи, яка
проводиться з метою розвитку практичних навичок. Темою, як правило,
методист коледжу обирає по завершенню атестаційного періоду. Наприклад,
«Нові стандарти атестації педагогічних працівників. Шлях до майстерності!».
Методичні оперативки
Методична сесія
Методична сесія педагогів навчального закладу – ефективна форма
навчально-методичного кабінету. Методична сесія у коледжі проводиться у
два етапи: перший етап – «Свято педагогічної творчості». Під час його
проведення

відбувається

презентація

досвіду

кращих

педагогів,

які

атестуються. Проводяться «круглі столи», майстер-класи за проблематикою
«удосконалення форм, методів та технологій навчання з метою розвитку
професійної майстерності педагога».
Другий етап – передбачає творчі звіти, презентація портфоліо.

