
 
 

 

 

 

 



Найдосвідченіший педагог 

ніколи не повинен спинятися 

на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, 

то неминуче починається відставання 

В.О. Сухомлинський 

 

№ 

з/п 
Дата Тема семінара Відповідальний 

1 2 3 4 

1 
Вересень 

2019 р. 

Проведення педагогічного форуму на тему 

«Провідні тенденції модернізації сучасної системи 

освіти в коледжі» 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М. 

2 
Жовтень 

2019 р. 

Організація навчального процесу у вищому закладі 

освіти. Навчально-методична документація, що 

забезпечує освітній процес в коледжі: 

- зміст навчальних планів, їх зв’язок з освітньо-

професійними програмами та освітньо-

кваліфікаційними характеристиками; 

- навчальні програми та робочі навчальні 

програми: зміст, порядок розробки та 

затвердження; 

- створення силабусу навчальної дисципліни: 

структура, вимоги, наповнення 

Біленко Л.М., 

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М., 

Тихонович В.М. 

Викладач вищої школи: основні обов’язки, 

особливості діяльності, загальна культура. 

Посадова інструкція викладача коледжу. Адаптація 

молодих викладачів до педагогічної діяльності 

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М., 

Погорєлов М.М., 

Руденко С.О. 

Професійна майстерність сучасного викладача та 

шляхи її підвищення 

Тихонович В.М. 

3 
Листопад 

2019 р. 

Шляхи удосконалення розвитку та практичного 

застосування навичок володіння сучасною 

українською літературною мовою (СУЛМ) Руденко С.О., 

Левицька Є.Г., 

Гузенко Г.М. 

Розвиток мовленевих та граматичних навичок 

студентської молоді 

Сучасні заняття з української мови: проблеми, 

пошуки, перспективи 

4 
Грудень 

2019 р. 

Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку 

комунікативних здібностей здобувачів вищої 

освіти 

Тихонович В.М. 

Комунікативна культура як елемент професійної 

майстерності викладача. Стиль педагогічного 

спілкування як чинник розвитку особистості 

студента 

Кулинич Т.В. 

Гуманістична спрямованість особистості сучасного 

викладача як компонент професійної майстерності 
Руденко І.В. 
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5 
Січень 

2020 р. 

Методика проведення диспутів, бесід, круглих 

столів, конференцій, інтелектуальних ігор та 

інших форм засвоєння знань (на прикладі 

проведення Круглого столу за темою «До 

питання формування професійних 

компетентностей майбутніх бакалаврів 

спеціальності «Маркетинг»») 

Кривошеєва Н.М., 

Гузенко Г.М. 

Кластерний підхід в освіті як організаційна 

форма об’єднання зусиль викладачів і студентів 

Біленко Л.М., 

Гузенко Г.М. 

6 
Лютий 

2020 р. 

Лекція як методологічна й організаційна основа 

навчальних занять. Основні вимоги до 

проведення сучасної лекції 

Зоря Р.Р., 

Золотухіна О.О. 

Семінарські заняття: види та вимоги до їх 

організації та проведення. Особливості 

організації і проведення практичних, 

лабораторних занять, майстер-класів та інших 

інтегрованих форм навчання 

Афанасьєва Т.В, 

Ніколаєнко- 

Ломакіна А.М., 

Руденко І.В., 

Золотухіна О.О. 
Методика проведення занять зі студентами 

заочної форми навчання: особливості викладу 

матеріалу 

7 
Березень 

2020 р. 

Візуальне супроводження занять: методика 

роботи з інтерактивними засобами навчання та 

мультимедійним обладнанням 

Кунічева Т.П. 

Цифрова педагогіка – шлях до формування 

творчої особистості студентів засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Водолаженко О.В., 

Кунічева Т.П. 

Цифрова економіка як інновація XXI сторіччя: 

виклики, можливості і перспективи 

Непран А.В., 

Богоявленський 

О.В. 

Кластерний підхід як партнерство науки і 

практики. Інноваційний методичний кластер 
Руденко С.О. 

8 
Квітень 

2020 р. 

Методика створення навчальних і 

контролюючих тестів та особливості їх 

застосування в навчальному процесі. 

Підготовка екзаменаційних білетів, питань до 

заліку. Розробка методичного забезпечення 

модульного контролю знань студентів 

Кривошеєва Н.М. 

Доповідь-обговорення «Організація самоосвіти 

молодих викладачів» 
Тетеріна Т.А. 

9 
Травень 

2020 р. 

Підвищення педагогічної майстерності 

викладача-технолога в процесі підготовки 

студентів до конкурсів й фестивалів 

Афанасьєва Т.В, 

Павлова М.Л., 

Золотухіна О.О., 

Кунік В.В., 

Горбенко Г.О. 

Якісна практична підготовка студентів коледжу 

як запорука їх професійної майстерності 

Розвиток творчих здібностей студентів під час 

проходження практик 
Радченко Я.Ю. 
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10 
Червень 

2020 р. 

Наукова робота студентів – важливий чинник 

ефективності професійної діяльності фахівців з 

вищою освітою. Форми й види науково-

дослідної роботи студентів коледжу 

Гузенко Г.М., 

Триняк М.В. 

Сучасні освітянські технології мовного, 

філософського та психологічного розвитку у 

комунікативній діяльності особистості 

Руденко С.О., 

Триняк М.В., 

Тихонович В.М. 

Інновації в освітньому менеджменті: стратегічне 

планування, проектний менеджмент, технології 

управління якістю 

Болотова Т.М., 

Кулинич Т.В., 

Непран А.В. 

Місія викладача коледжу в умовах 

діджиталізації освіти 
Погорєлов М.М. 

 

 

 

Методист вищої категорії ____________ Г.М. Гузенко 


