Професійний розвиток
викладача в системі
методичної роботи закладу
ФПО: психолого-педагогічний

супровід та методична підтримка
формування професійних
компетентностей, лабораторія
професійного зростання,
наставництво, самоосвіта,
підвищення кваліфікації в умовах
оновленого змісту освіти.

Методична робота
вчителя – це
постійний, невтомний
пошук свого
найкращого уроку,
постійний біг за синім
птахом своєї професії.
О. Дорошенко

 Система методичної
роботи
у ВСП «Технологоекономічний фаховий
коледж
Білоцерківського НАУ»

Цікаво, що ніхто не знає,
де межі й у чому полягає
зміст методичної
роботи: сюди відносять і
внутрішньошкільний
контроль і фронтальні
перевірки і організацію
навчального процесу.
Витрати зусиль і часу на
організацію методичної
роботи значно вищі від
отриманого результату,
що з погляду управлінської
наук є нонсенсом.
В. Лізинський

Оптимальний вибір
моделі науковометодичної роботи
з педагогічними
кадрами

Здійснення постійного
моніторингу показників
роботи навчального
закладу,окремих педагогічних
працівників для прийняття
рішень щодо створення
оптимальних умов діяльності
та забезпеченн якості освіти

Модернізація змісту,
форм розвитку професійної
компетентності та культури
викладача

ПРІОРИТЕТНІ
НАПРЯМИ
МЕТОДИЧНОЇ
РОБОТИ

Організація творчої,
пошукової, наукової
роботи в
навчальному закладі

Вивчення, апробація
та впровадження в
практику ефективного
педагогічного досвіду,
кращих педагогічних практик,
наукових ідей,
інноваційних освітніх
технологій

Забезпечення підвищення
кваліфікації та професійного
зростання педагогічних
працівників

Зміст методичної роботи:
1. Методологічна підготовка викладача – осмислення концептуальних
2.
3.
4.
5.
6.
7.

положень нормативних підходів, соціальних очікувань в освіті;
Роль викладача в освітньому процесі, формування потреби в освіті впродовж
життя;
Підготовка викладача за окремими методиками (поглиблене вивчення
окремих дисциплін, оволодіння інноваційними освітніми технологіями);
Психолого-педагогічна підготовка;
Розвиток світогляду, ціннісних орієнтирів, що відповідає завданням
оновлення змісту освіти (установка на демократизацію, гуманізацію,
оптимальні результати діяльності, розвиток емоційно-вольової саморегуляції);
Загально-культурна підготовка (формування іміджу сучасного педагога,
загальної та педагогічної культури і педагогічної техніки);
Загальнотехнічна підготовка (оволодіння інформаційно-комунікаційними
технологіями, методами екранного мистецтва, анімації, роботи на освітніх
електронних платформах, соціальних мережах, месенджерах).

Структура методичної служби ВСП ТЕФК БНАУ
Педагогічна
рада
Професійні об'єднання
викладачів

Методична
рада

Методичний
кабінет
Центр інформаційнобібліографічного
обслуговування викладачів та
студентів

Циклові комісії:
гуманітарних дисциплін
природничо-математичних
дисциплін
соціальних дисциплін
економічних дисциплін
спецтехнічних дисциплін
спецтехнологічних дисциплін
ветеринарних дисциплін
фізичного виховання
Методичне об'єднання викладачів
Методичне об'єднання кураторів

Лабораторія теле-, відео-,
комп’ютерного забезпечення
освітнього процесу

«Лабораторія професійного зростання»

Творчі об'єднання
викладачів

Творчі лабораторії

Проблемний семінар «Використання технологій
дистанційного та змішаного навчання на платформі G
Suite Enterprise for Education»

Майстер-класи

Семінар-практикум «Цифрова освіта: сучасні
технологгії освітнього процесу»

Творчі групи

Психолого-педагогічний семінар «Психологічний
комфорт та шляхи подолання стресу учасниками
освітнього процесу»

Проєктні групи

Творчий діалог «Класики педагогіки крізь призму
сучасних освітніх практик: досвід і перспективи»
Психологічний тренінг «Релакс. Відчуй себе»
Онлайн семінар-практикум «Удосконалюємо
професійне і ділове мовлення»

Проблемні групи
Онлайн-тренінги
Наставництво

Форми методичної роботи в ВСП ТЕК БНАУ
Масові
Теоретичні, науковопрактичні конференції

Педагогічні читання
Проблемний семінар
Психологопедагогічний семінар
Акмеологічний
семінар «Мовний
ренесанс»
Психологопедагогічний
консиліум
Методичні тижні,
декади

Групові

Індивідуальні

Циклові комісії комісії

Консультації

«Лабораторія професійного
зростання»

Стажування

Семінар-практикуми

Наставництво

Тренінги

Огляди-конкурси
навчальних кабінетів,
методичних матеріалів,
експонатів технічної
творчості

Творчі, прєктні, проблемні
групи
Майстер-класи
Інструктивно-методичні
наради
Продуктивна дискусія
Групові консультації
Декади педагогічної
майстерності
Декади ініціативи і творчості
молодих викладачів

Презентації
Творчий діалог з класиками
педагогіки
Творчі лабораторії

Вивчення стану викладання
дисципліни

Вивчення системи роботи
викладача
Узагальнення досвіду
роботи викладача
Самоосвіта
Творчі звіти викладачів
Конкурси педагогічної і
фахової майстерності
“Викладач року”, “Куратор
року”, «Педагогічний Оскар»

Атестація викладачів
Відкриті заходи

Інноваційні
Психолого-педагогічні
тренінги

Презентація
«Круглі столи»
Методичний фестиваль

Панорама методичних
знахідок
Психолого-педагогічний
консиліум

Проблемний стіл
Ярмарок педагогічних
ідей

Методичний вернісаж
«Мозковий штурм»

Наприклад: психолого-педагогічний консиліум

«Психолого-педагогічне обгрунтування
адаптації студентів першого курсу до
навчання в коледжі»
Презентація групи психологом

Тип темпераменту
Флегматики
Холерики
Меланхоліки
Сангвініки

Тип сприймання
Візуальний тип
Аудиальний тип
Сензитивний тип

Психологія має стати
справжнім компасом
у практичній роботі
колективу
В.Сухомлинський

Майстром може

 Наставництво

стати кожний,
якщо йому
допоможуть і якщо
він сам
працюватиме.
А.Макаренко

Відокремлений структурний підрозділ Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ
НАКАЗ
29.08.2020 р.

№ 228

м. Біла Церква

Про роботу школи наставництва
НАКАЗУЮ:
Продовжити і активізувати роботу «Лабораторії професійного зростання» та призначити на
2020/2021 навчальний рік наставників:

1.
2.
3.
4.
5.

Прізвище, ім’я по
батькові викладача
Бараненко М.М.
Кожемяко Є.А.
Семенюта Н.А.
Сударікова С.І.
Пасічник С.В.

Прізвище ім’я по батькові
наставника
Бадін О.М.
Гурський С.П.
Заяць Є.Д.
Бойко Н.М.
Биковська Т.О.

6.
7.

Іщук В.В.
Жихарєва Т.В.

Худякова Л.К.
Рой Н.М.

№ п/п

Директор коледжу

Назва дисципліни, посада
Викладач спецтехнічних дисциплін
Викладач навчальної дисципліни «Громадянська освіта (Правознавство)»
Викладач навчальної дисципліни «Біологія і екологія»
Викладач навчальної дисципліни «Географія»
Викладач навчальних дисципліни «Фізична культура», «Фізичне
виховання»
Викладач економічних дисциплін
Викладач навчальної дисципліни «Математики»

Л.П. Лендрик

План роботи «Лабораторії професійного зростання» на 2020-2021 н.р.
№ п/п
•

1.

2.

3.

•
•
•
•
•
•

•
•

Дата проведення
Вересень
2020

Інноваційні освітні технології.
Робота на платформі «Google G Suite Enterprise
for Education»

Листопад
2020

Контроль навчальних досягнень студентів.

4.
•

5.

План роботи
Порядок складання та оформлення робочих
програм, планів занять
Вимоги до ведення журналів навчальних занять
Теоретичні основи викладацької діяльності.
Планування – основа наукової організації
педагогічної праці.
Навчально-методичний комплекс дисципліни
Технологія сучасних занять
Організація та методичне забезпечення
самостійної роботи студентів

•

Організація позааудиторної роботи з навчальної
дисципліни
Участь у конкурсах

Жовтень
2020

Грудень
2020
Січень
2021

Відповідальні
Харчишина О.М.,
Матвієнко В.М.,
Гнєдіч В.І.

Матвієнко В.М.,
Худякова Л.К.
Матвієнко В.М.,
Рой Н.М.
Єрохіна Н.М.,
Биковська Т.О.
Матвієнко В.М.,
Рой Н.М.,
Бадін О.М.
Бойко В.М.
Харчишина О.М.,
Кокоша В.М.
Худякова Л.К.,
Покотило Д.І.
Матвієнко В.М.,
Біляков Є.В.,
Савчук Л.А.

Відмітка про виконання

6.

Організація і методичне забезпечення практичного Лютий 2021
навчання студентів

Дудник Л.І.,
Мидловець М.В.,
Чала І.Т.
Каленська А.В.

Сутність процесу виховання. Cистема форм і Березень 2021
методів виховного впливу на студентів коледжу.
Формування колективу групи.
• Самоврядування в студентському колективі.
• Індивідуальна робота куратора зі студентами як
засіб підвищення ефективності освітнього
процесу .

Єрохіна Н.М.,
Сагдєєва Ю.А.
Чала І.Т.,
Заяць Є.Д.
Бойко Н.М.,
Вовк Л.А.

Педагогічна майстерність та авторитет викладача.
Імідж сучасного педагога

Квітень 2021

Лендрик Л.П.,
Святецька Л.І.

Цілі і цінності педагогічного спілкування

Травень 2021

Матвієнко В.М.,
Бондар Н.П.

Підсумковий семінар “Творча дискусія з актуальних Червень 2021
проблем навчання і виховання”, “Банк ідей на 20202021 н.р.”

Матвієнко В.М.,
Гнєдіч В.І.,
Рой Н.М.

•

7.

8.
9.

10.

 Державні підходи
та соціальні
очікування
від
 Компетентність
педагога
 Мобільність
 Освіта впродовж життя
 Забезпечення якості освіти
 Забезпечення індивідуального підходу
 Підготовка педагогів до роботи за
новим держстандартом
 Надання освітніх послуг в умовах пандемії,
використання технологій дистанційного та
змішаного навчання
 Стресостійкість

Педагог виховує нову
людину, людину
майбутнього; тому
необхідно, щоб він сам
уособлював у собі
найвищі риси нової
людини, сам являв
людину з майбутнього
Ш.Амонашвілі

Модель професійного портрета викладача
Все в нашій
Реформатор

РОЛІ ВИКЛАДАЧА

Психолог
Майстерпрофесіонал

Аналітик, дослідник
Наставник, носій
соціального
досвіду

Організатор

Як результат – сформованість компетентностей

педагогічний справі в
кінцевому рахунку
вирішує майстерність,
але яким і важким, і
довгим для викладача
буває шлях до
майстерності
Ю. Азаров

КОМПОНЕНТИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

Структура і зміст професійної
компетентності викладача
1

Когнітивно-технологічна

2

Полікультурна

3

Аутопсихологічна

4

Соціальна

5

Персональна

6

Етико-культурологічна

7

Комунікативна

8

Самоосвітня

Учитель
приречений бути
компетентним
Юнг

1

Професійно, психологічно та емоційно компетентний

2

Лідер і менеджер

3

Звільнений від стереотипів та успішний

4

Володіє презентаційними навичками. Ефективний
комунікатор та фасилітатор

5

Формує компетенції, які потрібні у сучасному світі

15 рис вчителя 21 століття

10 ключових компетентностей:

Формування життєспроможної особистості (компетентності студентів)
1

Спілкування державною мовою

2

Спілкування іноземними мовами

3

Математична компетентність

4

Компетентність у природничих науках і технологіях

5

Інформаційно-цифрова компетентність

6

Уміння навчатись упродовж життя

7

Соціальні і громадянські компетентності

8

Підприємливість

9

Загальнокультурна грамотність

10

Екологічна грамотність і здорове життя

ТОП-10 НАВИЧОК 2025 РОКУ
1

Аналітичне мислення та інновації

2

Активне навчання та навчальні стратегії

3

Комплексне вирішення проблем

4

Критичне мислення та аналіз

5

Креативність, оригінальність та ініціативність

6

Лідерство та соціальний вплив

7

Використання технологій, моніторинг і контроль

8

Дизайн технологій та програмування

9

Стресостійкість та гнучкість

10 Вміння аргументувати погляди, вирішувати проблеми та генерувати ідеї

 Психологопедагогічний супровід
та методична
підтримка формування
професійних
компетентностей
викладача

Головною метою методичної роботи
є не тільки надання допомоги
педагогічним кадрам у реалізації
актуальних завдань розвитку,
удосконалення й реформування
освіти, підвищення їхньої
професійної майстерності, але й
активізація їхнього творчого
потенціалу, формування здатності
до швидкої адаптації в умовах, які
постійно змінюються.
Рекомендації щодо організації та
проведення методичної роботи з
педагогічними кадрами

Алгоритм роботи по формуванню викладачапрофесіонала
Ціль

максимально розкрити творчий потенціал кожного
педагога

Зміст

визначається на основі результатів певного рівня
професійної компетентності роботи викладача

Тактика

Позиція
методичної
служби

співробітництво, основане на вірі у творчий потенціал
кожного педагога, на повазі до його індивідуальності

уміння зрозуміти творчу індивідуальність, забезпечити
умови для професійного розвитку, сприймати нове від
тих, хто навчається

Інновації – це ідеї, процеси, засоби, результати, взяті в єдності якісного
вдосконалення педагогічної системи. Інноваційними мають бути насамперед
технології – кращі, досконаліші, економніші.
А.І. Підласий – кандидат педагогічних наук

Якість освіти є національним пріоритетом і передумовою національної
безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог законодавства України
щодо реалізації права громадян на освіту.

На основі
гуманістичноособистісної
орієнтації
педагогічного
процесу

Технології
внутрішньо
шкільного
управління

Педагогічні
технології
авторських шкіл
Виховні
технології

На основі ефективності
управління і
організації
навчального процесу

Класифікація
сучасних
педагогічних
технологій
(за Селевко Г.)

Соціальновиховні технології
На основі
застосування нових і
новітніх
інформаційних
засобів

На основі
активізації та
інтенсифікації
діяльності учнів

На основі
дидактичного
удосконалення і
реконструювання
матеріалу

Частнопредметні
педагогічні технології

Альтернативні
технології
Технології
розвиваючої
освіти

Природовідпов
ідні технології

Інноваційні освітні технології
Особистісно зорієнтовані
Інтерактивні
Ігрові
Розвивальні
Проектні
Інтеграційні
Цифрові
Діалогові
Предметно зорієнтовані (продуктивні)

Технології ніколи не
замінять вчителя. Але
учитель, який
ефективно застосовує
технології для розвитку
своїх учнів, замінить
того, хто ними не
володіє.
Р. Кліфорд

Так виглядає досвід!!!

Вся суть системи освіти в одній картинці
Кожен – геніальний. Але якщо ви будете судити рибу по її здатності лазити по деревах,
вона все життя проживе з вірою в свою дурість.
А. Ейнштейн

Сторителлінг, як метод навчання
(про складне просто, за допомогою прикладів, захоплюючих історій,
відео, презентацій, орієнтованих на життєвий досвід)

- Навчання через челленджі
(виклик собі та саморозвиток)

- Навчання через мобільний
телефон

- Перевернуте навчання (відео

лекції студенти дивляться в дома, а на заняттях
виконують практичні завдання в групах через
активну взаємодію з викладачем)

- Проєктне навчання

Портфоліо викладача

Індивідуальний план роботи викладача

Зміст «Індивідуального плану роботи викладача»















Проведення та відвідування демонстраційних занять, виховних заходів;
Навчально-методичні посібники, підручники, робочі зошити, електронні посібники;
Навчальні, краєзнавчі відеофільми, відеоролики;
Розробка навчальних програм;
Рецензування;
Участь у конкурсі «Педагогічний Оскар»;
Публікації у періодичних і фахових виданнях Міністерства освіти і науки України;
Створення та наповнення сайту навчальної дисципліни віртуального кабінету, творчої
лабораторії, онлайн-консультацій;
Створення і підтримка в актуальному режимі навчального контенту в електронній бібліотеці
коледжу;
Оволодіння технологіями дистанційної форми навчання;
Участь у засіданні навчально-методичних комісій, науково-практичних та інтернет-конференціях,
семінарах, семінарах-аукціонах, тренінгах, конкурсах, виставках та інше;
Підвищення кваліфікації;
Підготовка студентів до участі в МАН; конкурсах; олімпіадах; науково-практичних та інтернетконференцій, семінарах, які проводяться в закладах вищої освіти; спортивних змаганнях;
Інше

Створення умов для

Підвищення кваліфікації
педагогічних працівників

розвитку особистості та
творчої самореалізації
кожного громадянина
України, виховання
покоління людей, здатних

Педагогічні працівники зобов’язані постійно
підвищувати
свій
професійний
і
загальнокультурний рівні та педагогічну
майстерність.

ефективно працювати й
навчатися протягом
життя
Національна стратегія

Закон ст. 54 / Постанова № 800 п.2 / Лист МОНУ № 1/9-141 – с.2

розвитку освіти

Нормативно-правова база щодо підвищення кваліфікації
 Закон України «Про вищу освіту» (стаття 60)
 Закон України «Про фахову передвищу освіту» 2019 р.
 Закон України «Про повну загальну середню освіту» 16.01.2020 р.
 Закон України «Про освіту» (розділ VII, стаття 59) 2017 р.
 Постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМУ)
 Постанова КМУ № 1133 від 27.12.19 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації
педагогічних і науково-педагогічних працівників»
 Лист МОН від 04.11.2019 № 1-9-683 «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних
працівників»
 Лист МОНу від 04.03.20 № 1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів загальної середньої освіти»
 Лист МОН №1/9-576 від 12.10.20 року «Щодо тимчасового переходу на дистанційне
навчання»

Обсяги підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ЗФПО визначені
ч.2 ст.24 ЗУПФПО: "2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та
науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти
здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість
академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науковопедагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти упродовж п’яти
років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин
обов’язково має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних
навичок у роботі із студентами з особливими освітніми потребами та дорослими
студентами. Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється
засновником (або уповноваженим ним органом).

Обсяги щорічного підвищення кваліфікації у 2019-2023 рр.

Якщо брати за основу лист МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 "Щодо підвищення
кваліфікації та атестації педагогічних працівників" з відповідним коригуванням
показників, то:
 24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік;
 48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік;
 72 години, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік;
 120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік.
Тобто, обсяги підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗФПО
розраховуються аналогічно до дошкільної та позашкільної освіти.

Питання щодо освітньої субвенції.

Положення статті 24 ЗУПФПО.
Чекаємо 01.09.2022, адже є п.16 ч.2 Прикінцевих та перехідних положень ЗУПФПО:
"16) фінансування здобуття повної загальної середньої освіти за рахунок освітньої
субвенції для закладів фахової передвищої освіти, що перебувають у сфері управління
центральних органів виконавчої влади і фінансування яких здійснюється за рахунок
державного бюджету, започатковується з 1 вересня 2022 року;"

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»
Курсовий період
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів
акредитації
Білоцерківський НАУ
Національний
університет біоресурсів і
природокористування
України
Одеська державна
академія холоду
Національний
Університет харчових
технологій
ПереяславХмельницький
державний пед.
університет ім.
Г.Сковороди
Полтавський університет
економіки і торгівлі
Університет
менеджменту освіти
НАПН
УМО АПН України

Міжкурсовий період
Вдосконалення науково-методичної роботи
під керівництвом методичного кабінету
Участь у методичних семінарах, педчитаннях,
педрадах
Участь у конференціях різного рівня
Участь у методичних об’єднаннях
Участь у роботі викладача і у школі професійної
адаптації
Публікації у збірниках конференцій
Зв’язок з кафедрами ВНЗ III-IV рівнів акредитації
Підготовка студентів до науково-дослідницької
роботи, до участі у конференціях, олімпіадах,
конкурсах, виступів по телебаенню
Розробка методичних комплексів у друкованому та
електронному варіантах, електронному варіантах,
навчальних посібників, електронних посібників
Зв’язок з виробництвом
Участь у роботі державної інспекції, експертних
комісіях по ліцензуванню та вкредитації
Атестація
Оволодіння комп’ютерними технологіями
Участь у реалізації міжгалузевих освітніх проектів (написання
освітніх програм)

Отримання якісно
нової освіти
Самоосвіта

Вивчення
професійної
літератури
Підвищення
загального
рівня культури,
ерудиції,
інтелекту
Еволюція
технологічного
потенціалу
викладача
Публікації у
фахових
журналах

Магістратура

Пошукування,
навчання у
аспірантурі

Електронні адреси закладів підвищення кваліфікації
Інститут післядипломного навчання Білоцерківського НАУ
Комунальний навчальний заклад київської обласної ради
Київський обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів
Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої
освіти
Інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики імені
В. С. Мартиновського ОНАХТ
Національний університет
харчових технологій
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
Всеосвіта
Управління Державної служби якості освіти у Сумській
області
Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській
області
Державна служба якості освіти Укрaїни
Міністерство цифрової трансформації України
На урок
Освіторія

http://btsau.edu.ua/uk/content/pislyadyplomna-osvita
https://www.kristti.com.ua/

https://nmc-vfpo.com/
https://www.onaft.edu.ua/iholod
https://nuft.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
https://nubip.edu.ua/
https://vseosvita.ua/
http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/upravlinnia-derzhavnoi-sluzhby-iakostiosvity-u-sumskii-oblasti
https://www.facebook.com/TE.SQE/?hc_ref=ARTOh6bOV1VSmLoWocOcawUJC
sLSjxd17AaLvUn67-fcBUyHgJ9awo_IFNgKlRx-YEM&fref=nf&__tn__=kC-R
http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/
https://thedigital.gov.ua/
https://naurok.com.ua/mayster-klas-zastosuvannya-internet-tehnologi-qr-kodivv-osvitnomu-procesi-138662.html
https://osvitoria.org/

Профосвіта
Освітня платформа «Критичне мислення» (Педагогічні
онлайн-майстерні)
ІППО – платформа інститутів післядипломної
педагогічної освіти
Prometheus
EdEro
EdX
Coursera
Matific
Khan Academy
Доступна освіта
Рух освіта

https://profosvita.org//?fbclid=IwAR10sRj8xI2umWdJNp58hd4EIsmiwzrjRkCOOlTB7gFGvvaM0FQgiqpdAI
https://www.criticalthinking.expert/
https://ippo.com.ua/
https://prometheus.org.ua/
http://www.armonproducts.com/products/edero/
https://www.edx.org/
https://ru.coursera.org/
https://www.matific.com/ua/uk/home/
https://uk.khanacademy.org/
https://dostupnaosvita.com.ua/

«Memberlux» Конструктор онлайн школи на WordPress

https://ruh.com.ua/
https://memberlux.ru/

Кабінет психолога (Всеосвіта)

https://vseosvita.ua/help

Цікаві онлайн сервіси

Корисні сайти
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 Організація
інтерактивного
інформаційнокомунікаційного,
безпечного освітнього
середовища в
навчальному закладі
 ресурсноорієнтоване навчання
 мобільне навчання
 дистанційне та змішане навчання

Якщо тебе немає в
Інтернеті, то ти не
існуєш.
Білл Гейтс

Створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним
доступом всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів
Сайт коледжу tec.in.ua;
Сайт викладача http://jsanter.wix.com/isit;
Освітня платформа «Google G Suite Enterprise for Education»
Skype;
Електронна пошта MatvienkoVM@ukr.net;
Хмарний ресурс https://drive.google.com;
Електронний інформаційний ресурс;
ЕНМКД;
Дистанційні платформи для вивчення дисциплін
https://sites.google.com/site/elcommerceakup;
Блог методичного кабінету

Освітня платформа
«Google G Suite
Enterprise for Education»

Матеріальна база
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж
Білоцерківського НАУ»
 Комп'ютерні навчальні лабораторії – 7
 Навчальні кабінети і лабораторії – 59
 Комп’ютери – 168
 Мультимедійні комплекси – 48
 Ноутбуки – 21

Інтернет-ресурси в методичній роботі
 віртуальний методичний кабінет
 методичний розмовник
 блог «Корисно знати»
 інтернет-конференції

 методичний архів
 методична скарбничка
 віртуальні екскурсії
 віртуальні виставки

Використання соціальних мереж та месенджерів

Комунікаційні технології та віртуальні освітні технології

Рубрики блогу методичного кабінету
«Корисно знати!»















Підсумки тижня в освіті
ОСВІТА. UA
Інноваційні освітні технології
Цікавий досвід
Інтерв’ю
На замітку
Освіта в умовах карантину
Підготовка до ЗНО
Професійне зростання викладача
Підвищення кваліфікації
Самоосвіта
Говоримо і пишемо українською мовою
Пізнай себе
Релакс

Бібліотечний інформаційний центр
Структура:
• абонемент
• читальний зал із комп’ютерною зоною
• медіа-зал
• книгосховище
• філія

Інформаційне забезпечення:
Програмне забезпечення по створенню
електронного каталогу «Бібліограф»,
Нормативно-правова база «Парус-Регіони».

1.Книжковий фонд
– 63026;
2.Електронна картотека газетно-журнальних статей
– 3434;
3.Електронний каталог
– 59458;
– 20;
4.Періодичні видання
5.Електронні підручники
– 114;
6.Сторінка бібліотеки на сайті коледжу;
Співробітництво з видавництвами : Кондор, Ліра, Новий світ, Центр навчальної літератури,
Університетська книга, Каравела, Хай-Тек та інші.
Форми роботи бібліотеки (постійнодіючі): День спеціаліста, Новини книжкового світу, Народний
календар, Календар знаменних дат, Словник-екран: Правильно говоримо українською! та інші.
У бібліотеці діє клуб «Цікавих зустрічей» , клуб-дискусій «Дебати»
Акція: Подаруй бібліотеці книгу!

Електронні бібліотеки
http://tec.in.ua/content/elektronna-biblioteka

http://www.elibukr.org/

http://www.loc.gov/
http://library.nuft.edu.ua/

http://www.osvita.org.ua/

http://www.dnpb.gov.ua/a
bout_library/

Викладач – лідер у
співпраці зі студентами у
творчій і науководослідницькій роботі

Тільки тоді, коли
школа буде
педагогічною
лабораторією, вона не
відстане від загального

Організація пошукової, науководослідної роботи викладачів і
студентів

прогресу
В.Сухомлинський

Реалізація творчого потенціалу та
педагогічної ініціативи викладача
Участь викладачів у конкурсах викладачів
Всеукраїнський конкурс «Викладач року»
Всеукраїнський конкурс «Куратор року»
Конкурс професійної майстерності «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР»
V Всеукраїнський інтернет-конкурс «УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2020»
Обласний конкурс «Кращий викладач української мови та
літератури»
Конкурс «Фестиваль педагогічних ідей міста Біла Церква» та інші

Участь у виставках






Ви нічого не можете
вдіяти з тривалістю
вашого життя, але
ви можете щось
зробити з його
шириною й глибиною

Міжнародна агропромислова виставка «Агро»
Міжнародна виставка «Інноватика в освіті »
Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти»
Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – День студента»
Виставка педагогічної творчості міста Біла Церква та інші

Т.Шира

Міжнародні:

Підготовка студентів до конкурсів

 Історичний конкурс «Лелека»
 Математичний конкурс «Кенгуру»
 Конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер»
 Природознавча гра «Геліантус» з біології, хімії, фізики, географії
 Міжнародна українознавча гра «Соняшник»
Всеукраїнські:
 Зліт лідерів аграрної освіти
 Всеукраїнський студентсько - учнівський конкурс соціальних відеопроектів
«Чесність починається з тебе
Регіональні:
 Патріотичний фестиваль «В ім’я Батьківщини»
Обласні:
 XІX обласний огляд-конкурс читців ім., Т.Г.Шевченка
 Обласна олімпіада з математики, інформатики і комп’ютерної техніки
 Обласний конкурс «Юні екскурсоводи»
 Постійна участь у засіданнях обласної студентської ради
 Обласна міжвузівська науково-практична конференція
 Обласний огляд музеїв закладів освіти Київщини
Міські:
 Конкурси читців творів
 Участь в акціях: «Чистий берег», «Збережемо дендропарк «Олександрію»
 Міський конкурс « Біла Церква очима молодих» та інші

Участь у науково-практичних конференціях

 Перша міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійної
компетентності фахівців в умовах сьогодення»
 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в
інформаційному суспільстві»
 Друга Всеукраїнська конференція за сприянням МОН «Електронні журнали»
 Міжнародна науково-практична конференція: «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для
особистого та психологічного розвитку»
 Державна студентська науково-практична конференція БНАУ «Стан та перспективи розвитку переробних
галузей України».
 Державна студентська науково-практична конференція «Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті» в
БНАУ.
 Інтернет-конференція «Студентська наука. Сьогодення та майбутнє» ВП НУБіП України «Ніжинський
агротехнічний коледж» на тему: «Ринок землі – основа розвитку суспільства».
 Державна науково-практичній конференції БНАУ «Аграрна наука - виробництво» за напрямом –
Стратегічні пріоритети економічного розвитку агросфери на тему: Зарубіжний досвід формування ринку
землі. Стратегічні пріорітети економічного розвитку агросфери: матеріали державної науково-практичної
конференції
 Майстер-клас на тему: «Тренінгові технології у викладанні економіки» який відбувся у Київському
національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана
 Всеукраїнське науково-методичної інтернет-конференції
 Участь у майстер-класах, семінарах-практикумах, семінарах-аукціонах, тренінгах, марафонах на базі

Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти

БНАУ
Міжнародні науковопрактичні конференції
Інтернетконференції

МАН
Роботи студентів І курсу

Статті

Навчальні посібники
викладачів коледжу

ЕФЕКТИВНІСТЬ
НАУКОВОДОСЛІДНОЇ,
ПОШУКОВОЇ
РОБОТИ

Навчальні, краєзнавчі
відеофільми

Інформаційнометодичні збірники
Робочі зошити з
навчальних дисциплін

Формування
самоосвітньої
компетентності –
важлива складова
позитивного іміджу
викладача навчального
закладу.

Ти лише до того часу
здатний сприяти
освіті інших, доки
продовжуєш
працювати над
власною освітою
А. Дістервег

Нормативно-правове регулювання самоосвітньої діяльності
«Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати
професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру».
ЗУ «Про освіту»
«Підготовку педагогічних і науково-педагогічних працівників та професійне
самовдосконалення – важлива умова модернізації освіти».
Національна доктрина розвитку освіти
«Створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного
громадянина України, виховання покоління людей, здатних ефективно працювати й
навчатися протягом життя»
Національна стратегія розвитку освіти

Педагоги про самоосвіту
Сьогоднішні умови освітянського простору вимагають від кожного викладача великої
роботи розуму і серця, постійної роботи над удосконаленням професійної
майстерності, над самовдосконаленням, пошуком внутрішніх резервів для передачі
досвіду своїм вихованцям. Учитель, який прагне бути творчою, непересічною
особистістю, весь час у пошуку можливостей для реалізації творчого потенціалу, а
вчитель, який не працює над самоосвітою, шукає причини, чому в нього не так, як
потрібно.
О. Савченко
Об’єкт навчання та виховання - дитина «повсякчас змінюється, завжди нова,
сьогодні не та, що вчора».
«Гордістю школи стає той вчинок, який
знає значно більше, ніж передбачає
В.Сухомлинський
шкільна програма».
В.Сухомлинський

Напрями самоосвіти:
1. Професійний ( предмет викладання). Удосконалення
науково-теоритичної
підготовки з фаху. Підвищення
методичної майстерності.
2. Психолого-педагогічний (орієнтоване на студентів та
батьків)
3. Психологічний ( імідж, спілкування, мистецтво впливу,
лідерські якості та ін). Поглиблення знань з теорії та
практики.
4. Методичний ( педагогічні технології, форми, методи і
прийоми навчання)
5. Інтелектуальний
(орієнтовано
на
поповнення
загальноосвітніх
знань).
Загальнокультурний розвиток.
6. Інформаційно-комп’ютерні технології (ознайомлення і
придбання навичок роботи з новими технологіями).
7. Духовний (мистецтво театральне, образотворче, вокальне,
танцювальне, фотографування, відео зйомка).
8. Охорона здоров`я і спорт (розвиток фізичної форми)

Педагоги не можуть
успішно когось учити,
якщо водночас
ретельно не вчаться
самі.
А. Апшероні

Навчально-методичні
здобутки викладачів
ВСП «Технолого-економічний
фаховий коледж
Білоцерківського НАУ»

Статті у фахових та періодичних виданнях:

Коледжу представлено:

Нагороди:

Колесо балансу
Духовність

Сім'я

Особистісний ріст

Здоров'я

Відпочинок

Кар'єра

Взаємовідносини

Фінанси

Щоб бути гарним

Дякую за увагу!

викладачем, треба
любити те, що
викладаєш, любити
тих кому викладаєш.
В. Ключевський

