МАСОВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Теоретичні, науково-практичні конференції
У поточному навчальному році науково-педагогічні працівники та
студенти коледжу були активними учасниками теоретичних, науковопрактичних конференцій:
 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Микола Дмитрович
Ярмаченко і сучасна інклюзивна освіта (до 90-річчя від дня
народження

вченого)»

(Хмельницька

гуманітарно-педагогічна

академія).
 ХІV Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теорія і практика
підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови
та літератури» (Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж).
 Конференція «Сучасні освітні тенденції: медіаграмотність та критичне
мислення» («Освітній проект «На урок» м. Харків).
 Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, педагогів та
студентів «Підготовка сучасного педагога через призму ідей Василя
Сухомлинського
Сухомлинського)»

(з

нагоди
(КВНЗ

100-річчя

з

«Уманський

дня

народження

В.

гуманітарно-педагогічний

коледж імені Т. Г. Шевченка»).
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна
підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ»
(Львівський

національний

університет

імені

Івана

Франка.

Педагогічний коледж).
 Науково-практичний семінар для керівників закладів дошкільної освіти
міста та педагогів ВГПК «Співпраця закладу дошкільної освіти та
Вінницького
формуванні

обласного
фахової

гуманітарно-педагогічного

компетентності

майбутніх

коледжу

у

вихователів

та

музичних керівників в процесі педагогічної практики» (Департамент
освіти Вінницької міської КЗ «ДНЗ №38 ВМР»).

 Всеукраїнська

науково-практична

конференція

«Національно-

патріотичне виховання дітей та молоді: історичний та психологопедагогічний

аспекти»

(Хмельницька

гуманітарно-педагогічна

академія).
 IV регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
використання інформаційних технологій в освітньому процесі коледжів
і технікумів» (Вінницький торговельно-економічний коледжКиївського
національного торговельно-економічного університету).
 Міжнародний семінар «Європейський досвід у реалізації політики
сфери культури, освіти, охорони здоров’я: сучасний стан і перспективи
розвитку» з відвідуванням закладів освіти, культури, охорони здоров’я
Словацької Республіки, Угорщини та Польщі
Міністерство

культури

України,

МОЗ

(МОН України,

України,

Всеукраїнська

молодіжна громадська організація «Серце до серця»).
 V Міжколеджна студентська науково-практична конференція «Сучасна
лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки»
(Комунальний

заклад

вищої

освіти

«Вінницький

гуманітарно-

педагогічний коледж»).
 ІХ

Міжнародний

перспективи

науково-практичний

формування

професійної

семінар
лексики»

«Тенденції

та

(Університет

державної фіскальної служби УкраїниНавчально-науковий інститут
гуманітарних наук Кафедра журналістики, української словесності та
культури м. Ірпінь).
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,
«Актуальні проблеми використання інформаційних технологій в освітньому
процесі коледжу».

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.

