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№  Дата Тема заняття Відповідальний 

1 

 

 

Жовтень 

2017 р. 

Організація навчального процесу та основні 

документи. щодо організації навчально-виховного 

процесу в вищій школі. Ознайомлення з 

галузевими стандартами освіти. Зміст навчальних 

планів. Навчальні програми та робочі навчальні 

програми: зміст, порядок розробки та 

затвердження. Створення НМКД: структура, 

вимоги, наповнення. Вимоги до оформлення 

літературних джерел. Формування фонду 

законодавчого та інструктивного матеріалу. 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М. 

Крюкова О.М. 

 

2 
Листопад 

2017 р. 

Особливості діяльності викладача вищого 

навчального закладу. Загальна культура викладача. 

Посадова інструкція викладача коледжу. Зміст, 

напрямки, форми і методи виховної роботи зі 

студентами. Психологічні особливості 

студентського віку. Обов’язки наставника 

навчальної групи.  

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М., 

Погорєлов М.М. 

 

3 
Листопад 

2017 р. 

Спільне заняття студентів групи ТХ-1-15 і 

молодих викладачів коледжу щодо удосконалення 

розвитку та практичного застосування навичок 

володіння сучасною українською літературною 

мовою (СУЛМ). Обговорення проекту Закону 

України «Про державну мову» від 19.01.2017 

Руденко С.О. 

Левицька Є.Г. 

Гузенко Г.М. 

4 

 

Грудень 

2017 р. 

Організаційно-методичні засади викладання у 

вищій школі. Загальні рекомендації щодо 

проведення занять: типи, план, структура. Лекція 

як методологічна й організаційна основа 

навчальних занять. Форми і види лекцій. Основні 

вимоги до проведення сучасної лекції. Навчальний 

контент (конспект або розширений план лекції). 

Опорний конспект лекції. 

Зоря Р. Р. 

Кривошеєва 

Н.М. 

Золотухіна О.О. 

 

5 
Січень 

2018 р. 

Дидактичні основи семінарських занять, їх види та 

вимоги до організації і проведення. Особливості 

організації і проведення практичних та 

лабораторних занять. Попередня підготовка 

викладача і студентів до лабораторних, 

практичних та семінарських занять. 

Афанасьєва Т.В. 

Ніколаєнко-

Ломакіна А.М., 

Руденко С.О. 

 

6 

 

Лютий 

2018 р. 

Особливості навчальної роботи студентів і 

передумови її ефективності. Адаптація студентів 

до самостійної та індивідуальної роботи, її  

організація. Уміння слухати і конспектувати 

лекції. Книга в системі професійної підготовки. 

Гузенко Г.М. 

7 
Березень 

2018 р. 

 Методика проведення занять зі студентами 

заочної форми навчання: особливості викладу 
Зоря Р. Р., 

Макаренко Г.М. 



матеріалу, підготовка. Методичні рекомендації до 

виконання контрольних робіт  для студентів 

заочної форми навчання. Принципи організації 

дистанційного навчання та умови його 

ефективності. Індивідуально-консультативна 

робота викладача зі студентами-заочниками. 

 

 

 

8 

Квітень 

2018 р. 

Методика створення навчальних та контролюючих 

тестів та особливості їх застосування у 

навчальному процесі. Підготовка екзаменаційних 

білетів, питань до заліку. Структура пакетів 

контрольних завдань для заміру залишкових знань 

та поточних знань студентів. 

Методика проведення контрольних дій у вищій 

школі. Підготовка викладача до проведення 

контрольних заходів студентів.  

 

Водолаженко 

А.В., 

Кривошеєва 

Н.М. 

 

9 
Квітень 

2018 р. 

Впровадження інформаційних технологій в 

навчальний процес. Візуальне супроводження 

занять: методика роботи із інтерактивними 

засобами навчання та мультимедійним 

обладнанням. 

Кунічева Т. П., 

Макаренко Г.М. 

 

10 
Травень 

2018 р 

Аналіз та самоаналіз проведеного заняття. 

Узагальнення власного педагогічного досвіду. 
Левицька Є. Г., 

Гузенко Г.М. 

11 
Червень 

2018 р. 

Наукова робота студентів – важливий чинник 

ефективності професійної діяльності фахівців з 

вищою освітою.  Форми й види  науково-дослідної 

роботи студентів коледжу. 

Гузенко Г.М. 

Семененко В.І., 

Триняк М.В. 

 
 

 

 

 

 

Методист науково-методичного відділу   Г.М. Гузенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


