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Присутні                                                                      100                                                                                                           
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про особливості вивчення спортивно-педагогічних дисциплін в умовах 

змішаного та дистанційного навчання. 

2. Формування предметної математичної компетентності студентів коледжу. 

3. Про особливості підготовки до ДПА у формі ЗНО з використанням 

технологій дистанційного навчання. 

4. Підсумки проходження переддипломної педагогічної практики (2020-

2021 р.) 

5. Про організацію профорієнтаційної роботи. 

 

І.  СЛУХАЛИ: 

Лимаря В.В., завідувача відділення фізичного виховання.   

- Текст доповіді додається до протоколу 

Ногавицю  Т.Б. викладача спортивно-педагогічних дисциплін. 

- Текст доповіді додається до протоколу 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Викладачам циклової комісії фізичного виховання продовжити роботу 

над створенням навчальних курсів із спортивно-педагогічних дисциплін за 

технологією змішаного навчання, що дозволяє спростити організаційні аспекти 

навчання. 

2. Впроваджувати інноваційні засоби навчання з метою активізації 

самостійної роботи студентів. 

3. Активізувати співпрацю циклової комісії фізичного виховання коледжу з 

відповідними структурними підрозділами фахових ВНЗ з питань обміну 

досвідом викладання спортивно-педагогічних дисциплін в умовах змішаного 

навчання. 



 

 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Розквас Л.І., голову циклової комісії фізико- математичних дисциплін  

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

  Інформацію голови циклової комісії прийняти до відома.  

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: 

Гарасимчук Н.В., голову циклової комісії філологічних дисциплін, яка 

проінформувала про підготовку студентів груп ІІ курсу до складання ДПА з 

української мови (інформація побудована на власному практичному досвіді 

роботи моїх колег-викладачів Рондяк Л.С., Кісилевич І.М., Костецької Л.І.). 

Розуміємо, що результати ДПА будуть залежати: 

1. Від рівня підготовки студентів на сьогоднішній день (робота на парах). 

2. Від додаткової підготовки саме до ДПА (в чому допомагають 

консультації). 

3. Від рівня впевненості студентів. 

Вважаю, що саме консультації підвищують впевненість студентів у своїх 

знаннях. 

На жаль, вірус на досить довгий час періодично залишає усіх нас вдома. 

Тому під час карантину продовжуємо працювати зі студентами дистанційно. У 

цьому нам допомагає ZOOM-платформа для проведення онлайн-занять та 

відеоконференцій і система «Вайбер», яка позволяє здійснювати відео-та 

голосові повідомлення через інтернет.  

Під час підготовки до ДПА керуюся принципом «Розуміння, а не зубріння. 

Вчити-важко! Розуміти-легко! Раджу колегам подавати теоретичний матеріал 

не лекційно, а інтерактивно. Теоретичний матеріал подаю у вигляді схем, 

таблиць, асоціацій, структурно-логічних схем, ментальних карт, 

узагальнювальних опорних конспектів (тобто узагальнюю вивчене за темами).  

Цікавим є використання ейдетичних схем (це вправи для пам′яті та уяви), 

різних асоціативних методик та інших прийомів, що допомагають матеріал не 

зазубрити, а усвідомити.  

Ментальні карти використовую для кращого запам′ятовування, для вибору 

декількох варіантів. Саме використання ментальних карт на навчальному 

занятті розширює можливості організації інтерактивного навчання.  

Основою підготовки до ДПА є система онлайн-тестів, яку широко 

використовують викладачі циклової комісії, і система тестів у форматі ЗНО.  



Для цього маємо у бібліотеці достатньо посібників з тестовими завданнями, 

розроблених О.Авраменком. Використовуємо тести на контроль знань, тести на 

закріплення знань і тренувальні домашні тести. 

Мої колеги-викладачі є учасниками різних філологічних спільнот у вайбері 

(у мережі «Інтернет»), а саме: «Вчимося разом!», «Вивчаємо українську 

цікаво», «Філологічні новинки», «Мовно-літературна світлиця», Скарбничка 

творчого філолога, Допомога на ДПА та ЗНО.  

Ми ділимося різними цікавинками та відео між собою та висилаємо у групи 

студентам, яких вчимо.  

Останнє, чим поділилася зі студентами, - це відео про те, як писати завдання 

(№ 65) відкритої форми (що є новим у форматі ЗНО цього року), і відео 

«Секрети написання власного висловлення». 

Життя ставить перед нами нові вимоги. Недавно була учасником вебінару 

«Оптіма. Освіта майбутнього вже сьогодні». Дізналася багато про дистанційне 

навчання.  

В Україні створено першу ліцензовану дистанційну школу «Центр освіти 

«Оптіма». Ця школа є у фейсбуці. Усі ми можемо стати учасниками цієї школи. 

Заохочую своїх колег. Заняття у дистанційній школі веде знайомий нам 

О.Авраменко. Це новий проєкт, правда, схожий на експрес-уроки, які ми 

використовуємо на заняттях уже декілька років.  

Рекомендуємо студентам підписатися на сторінку цієї дистанційної школи у 

фейсбуці і два рази в тиждень (щосереди і щоп′ятниці) слухати захопливі й 

пізнавальні майстер-класи з української мови. Ця школа працює на кращу 

підготовку до ЗНО. 

Цього року наші студенти складають ДПА у новому форматі. Рекомендую 

детально проаналізувати новий формат, особливо частину ІІІ, ознайомити 

студентів. 

Працюємо над написанням власного висловлення у форматі ЗНО (частина 

ІV). Є демонстраційний варіант 2021 р., з яким знайомимо студентів, вчимо 

писати, перевіряємо, аналізуємо та обговорюємо + і -. Тільки через практичні 

заняття навчимо складати висловлення. 

Розуміємо, що результати ДПА наших студентів свідчать про рівень 

кожного з нас, про рівень викладання української мови у нашому закладі та про 

імідж коледжу в цілому. 

Славич Л.В., голову суспільних дисциплін. 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

Розквас Л.І., голову фізико-математичних дисциплін 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

Зубрицьку О.З., викладача англійської мови. 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

 



 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію викладачів прийняти до відома.  

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Касперську Л.С., викладача методики навчання української мови. 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зарахувати переддипломну педагогічну практику студентам-

практикантам 4-го курсу, оцінити переддипломну педагогічну практику 

відповідно до протоколів захисту переддипломної практики.  

2. Під час підготовки до пробних уроків в початковій школі зосереджувати 

увагу на формуванні предметних компетентностей, необхідних учням для 

життя.  

3. На заняттях методик різних навчальних дисциплін продовжувати 

ознайомлення студентів з інноваційними технологіями навчання, формування 

вмінь ефективно їх використовувати під час проведення пробних уроків 

відповідно до вимог Нової української школи. 

4. Викладачам усіх предметних комісій продумувати конкретні шляхи 

підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів (через 

проведення зустрічей з випускниками коледжу, залучення студентів до різних 

форм діяльності, створення відеороликів та відео репортажів про досягнення 

наших студентів). 

5. Для досягнення професіоналізму залучати студентів до дослідницької 

роботи, сприяти їх особистісному росту. 

6. Забезпечувати зв'язок навчальної та наукової роботи, створити атмосферу 

взаємодії, співробітництва та творчості у навчальній та науково-дослідній 

роботі. 

7. Удосконалювати вміння студентів обирати необхідні засоби та способи 

розв′язання педагогічних завдань, освоювати нові педагогічні технології, 

розвивати здатність проєктувати педагогічну діяльність, керувати нею. 

8. Ефективно та раціонально використовувати ІКТ, вчити студентів 

володіти методиками креативного мислення та компетентнісного навчання під 

час проведення пробних уроків студентами-практикантами. 

9. Викладачам методик більш детально опрацювати навчальні програми, 

методичні рекомендації щодо організації та змісту основного процесу в НУШ. 

10. Інформувати студентів про новинки у психолого-педагогічній, 

методичній літературі. З цією метою використовувати статті, матеріали 

фахових журналів, сучасних підручників і методичних посібників, наукових 

конференцій, вебінарів.  

11.  На практичних заняттях з методик, педагогіки, ОКТ готувати студентів 

до проведення дистанційних уроків, занять, позакласних заходів. 

12.  Керівникам переддипломної педагогічної практики забезпечувати 

об′єктивність в оцінюванні результатів даного виду практики. 

 



 

13.  Головам циклових комісій, викладачам методик, педагогіки, психології 

ознайомитись з матеріалами переддипломної педагогічної практики 

(відеоуроки, презентації, досвід учителів), вибрати кращі та використовувати їх 

під час практичних занять. 

  

V. СЛУХАЛИ: 

Славич Л.В., відповідального секретаря приймальної комісії. 

- Текст доповіді додається до протоколу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

       Інформацію відповідального секретаря прийняти до відома. 

 

 

 

 

   Голова педради                                                         Володимир ВАНТУХ 

                                                                                                                                                                                                                                      

   Секретар                                                                     Світлана БОРОВКОВА 

 


