
МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

 Пріоритетні напрямки методичної роботи: продовження діяльності 
щодо створення позитивного іміджу коледжу шляхом надання якісних 
освітніх послуг; удосконалення методики викладання дисциплін та 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; підготовка 
конкурентоспроможних спеціалістів; реалізація інтелектуального, духовного, 
культурного і фізичного розвитку особистості, її успішної соціалізації. 

Методична проблема року «Забезпечення якості освітнього процесу 
шляхом використання інноваційного підходу як складової формування 
професійно компетентного фахівця в умовах модернізації освіти». 

 
 Мета:  підвищення ефективності освітнього процесу та формування 
складових професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом 
усебічного використання методів активного й інтерактивного навчання і веб-
технологій.  
 

 Завдання: активізація методичної роботи з розробки й упровадження в 
освітній процес інтерактивних засобів навчання та підвищення професійної 
компетентності викладачів в умовах реформування й модернізації освіти. 
  

 Термін роботи над проблемою – 3 роки (третій рік роботи). 
 

Основні напрями роботи над проблемою: 
 

- формування й розвиток  медіаінформаційної грамотності педагогічних 
працівників;  

- створення педагогічних умов для формування іншомовної 
компетентності майбутніх фахівців; 

- забезпечення співпраці педагогів коледжу і науковців ПолтНТУ для 
задоволення потреб у наукових знаннях, дослідницькій діяльності та 
створення системи науково-методичного супроводу педагогічних 
інновацій; 

- методологічна переорієнтація процесу навчання з інформативної на 
індивідуально-диференційовану; 

- підвищення ефективності навчального заняття і результативності 
навчальних досягнень студентів шляхом реалізації компетентнісного 
підходу в освітньому процесі; 

- розробка інтерактивних засобів навчання для забезпечення якості 
освітнього процесу та формування професійно компетентного фахівця 
в умовах модернізації освіти. 

- формування інноваційної свідомості педагогічного колективу шляхом 



вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного та виробничого 
досвіду викладачів з використання методів активного й інтерактивного 
навчання та веб-технологій;  

- підвищення інформаційної культури учасників освітнього процесу 
коледжу; 

- популяризація інноваційних форм і методів активного й інтерактивного 
навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими 
результатами; 

- організація та проведення методичних семінарів викладачів, засідань 
циклових комісій, методоб’єднання кураторів груп з обговорення 
актуальних проблем щодо формування та розвитку цілісної  
особистості; 

- накопичення та систематизація методичних матеріалів викладачів, які 
друкуються в періодичній пресі та розробляються у коледжі. 

 
Шляхи реалізації проблеми: 

 

1. Цикловим комісіям рекомендовано створення навчально-методичних 
матеріалів за напрямками: 
1.1. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення 

викладання дисципліни (створення персональних веб-сайтів 
викладачів). 

1.2. Веб-квест і майндмеппінг технології як засіб підвищення 
ефективності навчання. 

1.3. Формування інформаційно-комунікаційних компетенцій у 
процесі фахової підготовки студентів. 

1.4. Дистанційний курс навчальної дисципліни як засіб формування 
самоосвітньої компетентності студентів  (на  прикладі конкретної 
дисципліни).  

1.5. Розробка пакетів візуального супроводження дисциплін для 
організації інтерактивного дистанційного навчання й самостійної 
роботи студентів .  

1.6. Інтерактивні форми і методи проведення занять як основа 
підвищення якості освітнього процесу. 

1.7. Проведення практики із використанням ПК (на прикладі 
конкретної дисципліни). 

1.8. Інтернет-сервіси (LearningApps, Н5Р, FreeMind, Xmind, MindMap, 
MindMup 2 тощо) як сучасний методологічний засіб .  

1.9. Дипломне проектування як основа формування професійної 
компетентності майбутніх фахівців.  

1.10. STEM-освіта як засіб формування предметних та професійних 
компетентностей  майбутнього фахівця.  



1.11. Веб-сервіси (Google форми, Quizlet, Proprofs, Kahoot!, 
Classmarker, Plickers, Easy Test Maker) для створення тестів як 
засіб удосконалення контролю набутих компетентностей 
студентів. 

1.12. Мотивація навчання як один із способів підвищення 
ефективності освітнього процесу. 

 

2. Головам циклових комісій рекомендовано: 
 

2.1. Продовжити вивчення й узагальнення досвіду роботи циклових 
комісій з упровадження інноваційних технологій в освітній 
процес, зокрема, технологій веб-2.  

2.2. Продовжити вивчення й узагальнення досвіду роботи профільних 
кафедр ПолтНТУ з використання інтерактивних технологій в 
освітньому процесі.  

2.3. Удосконалити роботу з обдарованою молоддю шляхом залучення 
студентів коледжу  до участі у студентських наукових 
товариствах Полтавського територіального відділення МАН 
України. 

2.4. Активізувати науково-дослідницьку діяльність студентів. 
2.5. Заслухати на засіданні методичної ради питання: 
− узагальнення досвіду  циклових комісій з ресурсно-орієнтованого 
навчання студентів; 

- упровадження в освітній процес інтерактивних засобів навчання;  
- моніторинг якості процесу формування професійно 
компетентного фахівця в умовах модернізації освіти; 

- про особливості організації співробітництва з роботодавцями в 
контексті впровадження дуальної освіти; 

- про забезпечення виконання Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти та впровадження освітньої програми 
профільної середньої освіти у коледжі; 

- про стан підготовки студентів до Державної підсумкової 
атестації у формі ЗНО; 

- про публікаційну активність педагогічних працівників як фактор 
підвищення іміджу коледжу в освітньому просторі. 

 


