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По першому питанню слухали Рибку К.М., методиста коледжу,  яка 

сказала, що постає нагальна потреба широкого впровадження інноваційної 

діяльності у навчальному процесі. Основними принципами інноваційної 

діяльності викладача можна вважати: принцип інтеграції освіти, принцип 

диференціації та індивідуалізації освіти та принцип демократизації освіти. 

 На даний час можна сформувати такі інновації у формах, методах і 

технологіях навчання та виховання, як дистанційна форма навчання, 

інтерактивні методи навчання, діалогові, діагностичні методи навчання та 



альтернативні навчальні технології, серед яких можна назвати розвивальну 

технологію, модульну, диференційовану, ігрову, алгоритмізовану, проектну, 

рейтингову, особистісно-зорієнтовану. 

Що ж стосовно якісно-змістових параметрів оцінки освітнього 

середовища, продовжувала доповідаюча то можна виділити наступні: 

освітньо-професійна, що передбачає зорієнтованість на професію та 

професійну підготовку майбутніх фахівців; освітньо - соціалізаційна, має на 

меті зорієнтованість на соціалізацію майбутніх фахівців; та загальний 

особистий розвиток, що передбачає зорієнтованість освітнього середовища 

на задоволення потреб освіти. 

Якщо розглядати освітні інновації, зазначила Рибка К.М., то їх можна 

поділити на:   психолого-педагогічні  (нововведення у навчальний, виховний 

та управлінський процеси), науково-виробничі (комп’ютерні та 

мультимедійні технології, сучасне матеріально-технічне обладнання) та 

соціально-економічні (юридичні, правові, економічні нововведення). 

Посилаючись на класифікацію педагогічних нововведень (за І.М. 

Дичківською), зазначила доповідаюча,  то інноваційна діяльність в 

освітньому процесі проявляється у змісті освіти, як от оновлення змісту 

навчальних програм, підручників, посібників, у технології навчання та 

виховання у формі оновлення методик, в організації педагогічного процесу, 

тобто оновлення у формі засобів здійснення навчально-виховного процесу, в 

управлінні освітою, тобто оновлення структури навчального закладу, а також 

в освітній екології (будівництво інтер’єр приміщень). 

В завершення своєї доповіді, доповідаюча підсумувала, що  одним з 

реальних шляхів підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців, активізації навчально-пізнавальної і науково-дослідної діяльності 

студентів, розкриття їхнього творчого потенціалу, збільшення ролі 

самостійної та індивідуальної роботи є розробка і впровадження в 

навчальний процес ВНЗ комп'ютерно-орієнтованих методичних систем 

навчання фахових дисциплін, в основу яких покладено web технології. 



Слухали із співдоповіддю Макаренко Ю.М., голову циклової комісії 

економічних дисциплін, яка сказала якісна освіта розглядається в наш час як 

один із основних індикаторів якості життя, інструмент соціальної та 

культурної злагоди й економічного зростання. Не випадково серед 

характеристик так званого індексу розвитку людського потенціалу, за яким 

Програма розвитку ООН порівнює рівень соціального й економічного 

розвитку країн, показник освітньої діяльності є одним із трьох основних 

індикаторів (добробут, освіта та здоров'я) в інтегрованій оцінці якості 

людського життя. На сьогодні існують певні індикатори оцінювання освітніх 

систем. Наприклад, в освітній системі Євросоюзу пропонується оцінювати 

якість освіти за шістнадцятьма комплексними показниками, що торкаються 

чотирьох найбільш важливих сфер якості: рівень навчальних досягнень (7 

показників); успішність навчання та доступ до освіти (3 показники); 

моніторинг системи управління освітою (2 показники); ресурсне 

забезпечення та структура освіти (4 показники). Для забезпечення якості 

освітніх послуг необхідно визначити певні показники( критерії) для їх оцінки 

і характеристики. Для того, щоб показники мали здатність кількісно 

характеризувати ту чи іншу ознаку або властивість критерію, вводять так 

звані індикатори - числа й величини, які дають змогу виміряти й порівняти 

показники різних об'єктів оцінювання. Тобто індикатори - це кількісно 

виражені показники. 

 Далі доповідаюча зупинилася на характеристиці двох типів моделей 

індикаторів – міжнародні та національні, а також на характеристиці 

індикаторів  якості освіти за класифікації Організації економічного 

співробітництва і розвитку, які об’єднують в собі чотири групи:   

Індикатори групи А. Освітні результати і вплив на навчання. 

Індикатори групи В. Фінансові та людські ресурси, що інвестуються в освіту. 

Індикатори групи С. Доступ до освіти, участь в освітньому процесі та 

прогресі. 

Індикатори групи D. Освітнє середовище і організація процесу навчання. 



Розглянемо основні європейські критерії і вимоги до якості закладів 

освіти, сказала Макаренко Ю.М. Це оцінка роботодавцями якості 

професійної підготовленості випускників певних навчальних закладів. Таких 

критеріїв 4. Це: 1.попит на фахівців, 2.рейтинговий престиж навчального 

закладу, 3.доступ випускника до інформації мовними засобами, 4.володіння 

комп'ютерною технікою. 

Першим критерієм відбору фахівців на цьому етапі є реальний попит 

суспільного виробництва. Наявність диплома на цьому етапі є тільки 

формальною ознакою фахівця. 

Другий критерій є методом відбору уже дипломованих спеціалістів. 

Ним виступають рейтинговий престиж навчального закладу в системі 

координат, що відповідає вимогам і запиту європейської спільноти, та досвід 

використання випускників певних ВНЗ, які уже підтвердили реноме 

відповідного навчального закладу. 

Третій критерій - мовний. Він визначає можливості виходу фахівця в 

зовнішній світ, його доступу до інформації мовними засобами. Ментальність 

значної частини українців ще продовжують визначати міфи про всемогутньої 

можливості російської мови. Наслідки цього гальма і нині особливо відчуває 

середнє і старше покоління фахівців На одній із зустрічей учні задали 

питання: хіба в Америці люди спілкуються не російською мовою? Очевидно, 

час сприймати світ у реальних вимірах, процесах і тенденціях. І можна тільки 

дивуватися обмеженості політиків, які продовжують політичні спекуляції на 

факторі російської мови, якою в Україні не володіє хіба що... Нас уже 

занапастила догматика. Разом з тим заперечення ролі російської мови, як і її 

перебільшення - однаково невиправдані. Але реальністю є те, що 

визначальним каналом інформаційного проникнення і комунікації у світі 

науки і освіти є англійська, німецька, французька, іспанська мови, хоч і 

російської з рахунку скидати не можна. 

Четвертий критерій - володіння комп'ютерною технікою на рівні 

сучасних вимог. Але усі ці тести у підсумку виправдовують людські якості - 



світоглядні позиції, здатність особи застосовувати знання на практиці, 

адаптуватися в соціальному середовищі, виступати концептуальним і 

прагматичним генератором ідей, консультантом, експертом і арбітром, 

особою, здатною приймати соціально значимі і відповідальні рішення та 

виступати організатором впровадження інноваційних технологій, що 

відповідають соціальним потребам та інтересам суспільного розвитку. 

Важливим засобом підвищення якості освіти є застосування новітніх 

технологій. Це: 

-особистісно орієнтована технологія освітнього процесу; 

-міжпредметна інтеграція (заняття з міжпредметними зв'язками, інтегровані, 

бінарні заняття); 

-створення середовища для розвитку критичного мислення на заняттях; 

-нетрадиційні заняття; 

-позааудиторна робота з дисципліни; 

-участь студентів у творчих конкурсах. 

 Особливе значення у забезпеченні якості процесу формування фахівця 

відіграє виховна робота. 

Це важливо тому, що сьогоднішні студенти це діти мережевого розуму, 

наголосила доповідаюча.  

Нашою командою було проведено невелике анкетування серед 

студентів випускних груп. і пропонуємо вашій увазі очікування студентів 

щодо підготовки у коледжі:   

1.Поважати гідність і права людини   

2.Ставити цілі та досягати їх   

3.Застосовувати знання для вирішення проблем   

4.3доровому способу життя   

5.Спілкуватися іноземними мовами   

6.Приймати відповідальні рішення   

7.Формує цілісну, всебічно розвинену особистість   

8.Діяти згідно з морально-етичними принципами   



9.Використовувати сучасні засоби обробки інформації   

10.Працювати в команді   

11.Бути патріотом своєї країни   

12.Критично мислити   

13. Навчатися впродовж життя   

14.Спілкуватися в багатокультурному середовищі   

15.Спілкуватися державною мовою   

16.Математичній грамотності   

17.Підприємливості   

18.Компетентності в природничих науках   

19.Компетентності у майбутній спеціальності  

Україна запровадила технологію незалежного оцінювання навчальних 

досягнень випускників, на підставі яких здійснюється їх атестація та 

зарахування до вищих навчальних закладів. Ці заходи дають змогу 

навчальному закладу реально оцінити свої досягнення та недоліки, визначити 

стратегію необхідних змін у процесі навчання й окреслити шляхи подолання 

кризових явищ, що виникають у навчальному процесі. 

Важливою складовою в цій ситуації стає управління якістю освіти, яке 

становить собою двовекторний процес. 

З одного боку, воно має забезпечувати якість внутрішніх параметрів процесу 

й результату навчання студентів, задоволення їхніх освітніх потреб і 

сподівань щодо здобуття належної компетентності та життєво значущих рис 

особистості. 

З іншого - воно спрямоване на поліпшення використання ресурсів у 

забезпеченні якості освіти та підвищення ефективності системи навчання 

студентів загалом. У першому випадку це поточне й тематичне оцінювання, 

державна атестація власними силами, зовнішній (незалежний) 

стандартизований контроль успішності та практичних навиків тощо. Щодо 

оцінювання зовнішніх параметрів навчального закладу, то тут йдеться про 

ліцензування й акредитацію навчального закладу, його атестаційний рейтинг, 



оцінювання соціальної, педагогічної та економічної ефективності 

функціонування. 

В умовах сучасної міграції в рамках не лише окремої країни, а й регіонів 

виникає гостра проблема швидко адаптуватися для отримання навчання та 

роботи, що й спонукає суспільство до радикальних змін  в освіті. 

Стосується ця проблема не лише України. Більшість країн світу сьогодні 

незадоволені власною системою освіти. Усі сходяться в одному. 

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення 

повинна відносити уміння оперувати такими технологіями та знаннями, які 

задовольняли б потреби інформаційного суспільства, готували б молодь до 

нових ролей у цьому суспільстві. Важливим сьогодні стає не лише вміння 

оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватися та 

пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти 

інформацією, активно діяти, блискавично приймати рішення та навчатися 

протягом усього життя. 

 Таким чином, завдання коледжу: 

-    на  основі  використання  інноваційних  технологій  навчити  студента  

самостійно вчитися протягом всього життя, 

-    ефективно використовувати отримані знання у практичному житті 

(професійному, громадському, власному) 

-    постійно відчувати потребу в самовираженні та самовдосконаленні. 

 В завершення свого виступу, Макаренко Ю.М., навела цитату Нельсона 

Мандели, що освіта-найбільш потужна зброя, яку ви можете 

використовувати, щоб змінити світ. 

Слухали співдоповідача Гирич Л.В., голову циклової комісії зоотехнічних 

дисциплін, яка ознайомила присутніх із основними навчальними та 

виховними моментами в ході здійснення навчальних екскурсій.  

Навчальні екскурсії є обов'язковими та необхідними складовими 

навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для 

наближення змісту навчальних дисциплін до реального життя, 



спостереження та дослідження студентами явищ природи і процесів 

життєдіяльності суспільства, розширення світогляду студентів, занурення їх 

у професійне середовище. 

Кожна екскурсія представляє особливий процес діяльності суть якого 

обумовлена конкретними закономірностями (тематичність, 

цілеспрямованість, наочність, емоційність, активність та ін.. 

Навчальна екскурсія - це проведення навчального заняття в умовах 

виробництва, природи, музею, виставки, лабораторії, установи з метою 

спостереження і вивчення студентами різних об'єктів, явищ дійсності, 

процесів, пов'язаних з їх майбутньою спеціальністю. 

Перед екскурсією постають такі завдання: встановити зв’язки  теорії з  

практикою, з життям; активізувати пізнавальну і практичну діяльність 

студентів. Навчальна екскурсія, як правило, триває від 45 до 90 хв. 

В системі занять з певної дисципліни екскурсія виконує ряд важливих 

дидактичних функцій: 

- реалізує принцип наочності навчання; 

- підвищує  науковість  навчання  і  закріплює  його  зв'язок  із  

життям, практикою; 

- розширює технологічний кругозір студентів; їм надається можливість 

спостерігати реальне виробництво і знайомитися з використанням наукових 

знань в промисловому і сільськогосподарському виробництві. 

В залежності від  дидактичної мети екскурсії бувають:  

- ввідні при вивченні нового матеріалу; 

- екскурсії, які супроводжують його вивчення; 

- заключні при закріпленні вивченого. 

Ввідні екскурсії призначені для попереднього набуття відповідних знань, 

необхідних для вивчення нової теми. 

Заключні екскурсії використовуються для закріплення, поглиблення і 

розширення набутих знань. Дії в процесі екскурсії підрозділяються на дві 

частини: діяльність екскурсовода-викладача і діяльність екскурсантів-

студентів. Діяльність студентів знаходить свій вираз в таких активних 



формах, як спостереження, вивчення, дослідження об'єктів. Діяльність 

викладача (екскурсовода) складається з ряду дій, головні з них - підготовка і 

проведення екскурсій. 

Методика проведення навчальної екскурсії включає такі етапи: 

1. Підготовчий, під час якого студента знайомляться з метою та 

формами проведення екскурсії, отримують завдання та вимоги щодо 

представлення результатів проведеної роботи, інструктаж з правил техніки 

безпеки; 

2. Змістовно-організаційний, під час якого відбувається навчальна 

діяльність. 

3. Підсумковий, під  час якого проводиться аналіз екскурсії, перевірка  

набутих знань і вмінь, підбиття підсумків. 

Взагалі, існують різні підходи до класифікації екскурсій. Вирізняють 

екскурсії: 

1) за змістом; 

2) за складом учасників; 

3) за місцем проведення; 

4) за способом руху; 

5) за формою проведення. 

Тематичні екскурси присвячують одній темі, продовжувала доповідаюча.  

Вони поділяються на ряд груп:   історичні   виробничі,   природознавчі   

краєзнавчі мистецтвознавчі, літературні. 

Кожна з них має відповідні підгрупи. 

                               Наприклад, Виробничі екскурсії поділяються на: 

- виробничо-історичні,  

- виробничо-економічні,  

- виробничо-технічні. 

Традиційними навчальними на комісії загальноосвітніх дисциплін є 

проведення екскурсій по місцях життя  та діяльності відомих особистостей. 

Щорічно хоч одна група студентів відвідує музей та могилу   пам'ятника Т. Г. 

Шевченка в м. Каневі. В 2018 р. Олеся Іванівна організувала поїздку до        

м. Канева із студентами гр.4 Мен.  



Ознайомлювальні та тематичні екскурсії проводяться викладачами 

економічних дисциплін: в   бухгалтерію нашого коледжу, до   органу 

місцевого самоуправління до Миронівської районної ради. 

Формуванню студентів до професійної діяльності, підготовці до 

написання курсових робіт сприяють заняття - екскурсії що проводяться 

викладачами спеціальних дисциплін. 

Галина Василівна та Юля Михайлівна організували в 2018 р. екскурсію 

із студентами груп II і ІІІ фінанси до м. Києва в                                  

«Національний банк України», коли проходив тиждень грошей. 

Шлапацька В.Г. та Рибак С.В.  як куратори, у 2018 році організували зі 

своїми групами пізнавальну екскурсію по історично-культурних місцях м. 

Києва.  

Майже щороку відбувалися екскурсії до молокопереробного 

підприємства м. Канів «Клуб сиру»: в тому році - гр. ВТ -15, деякі студенти 

гр.. ТТ-16 та викладачі Скляренко В.Ю. , Гирич Л.В., в цьому році гр.. ТТ-І8 - 

викладачі Вакулік С.Л., Дзюбенко О.Г. 

Макаренко Ю.М. відвідала переробне підприємство по виготовленню 

круп і макаронів ФОП Педченка Геннадія в 2018 р. із студентами гр. 4-ті 

Агро, в 2019 р — із студентами гр. 4-ті менеджери. На це ж підприємство 

була організована екскурсія у жовтні 2019 року зі студентами фермерської 

спеціальності ІV курсу Шлапацькою В.Г. Також ця група, під керівництвом 

викладача Шлапацької В.Г.,  ознайомилася із сучасною технологією 

збереження зерна у зернових рукавах у виробничому підрозділі підприємства 

,,Урожай” у с. Козин.  

Викладач Дзюбенко О.Г. разом із студентами гр. ІІ фермери в квітні 2019 р. 

були  на   навчальній   екскурсії  на  пасіці   бджоляра      Войтюка   

Володимира Андрійовича.  

Я сама дуже рада була,  коли позаторік вдалося організувати поїздку  на 

МТФ с. Потоки із студентами гр.. 4 - ті ФП а також на м'ясопереробне 

підприємство «Маршалок» із студентами гр. ВТ-14, сказала доповідаюча.  



У викладачів агрономічних    дисциплін стало традицією відвідувати    

із студентами Миронівський інститут пшениці. 

А нашою спільною традицією є щорічні екскурсії до м. Києва на   аграрні 

виставки.  

Але в нас сьогодні на розгляді навчальні екскурсії, як індикатора 

якісної освіти, зазначила Гирич Л.В., тому обов'язково слід дотримуватись 

логічного закріплення результату, тобто аналізу проведення екскурсії. 

Навчальне значення екскурсії полягає в тому, в завершення свого виступу 

сказала Гирич Л.В.,  що під час екскурсії здійснюється реалізація 

дидактичних принципів зв'язку з життям, технічного навчання, наочності і 

т.п. Під час екскурсії студенти знайомляться з виробничими об’єктами, з 

фізичними  приладами і вимірювальними інструментами, які застосовуються 

у науково-дослідних лабораторіях і на виробництві. 

Тому вважаю за доцільне планувати навчальні екскурсії,  доводити 

інформацію про необхідні об'єкти екскурсій адміністрації коледжу, 

адміністрації коледжу в подальшому сприяти організації проведення 

екскурсій. 

 Слухали із співдоповіддю Каплено С.М., голову циклової комісії 

агрономічних дисциплін, яка проінформувала присутніх із важливістю 

практичного застосування теоретичних знань. 

Відомо, що практичні роботи становлять собою один із видів активної 

навчальної діяльності студентів. Індикатором якісної освіти виступає 

можливість майбутнього фахівця запроваджувати отриманні знання на 

практиці. Тому найкращу якість отриманих  знань дають умови  наближені 

до виробничих. Такі умови можливо відтворити на лабораторно-практичних 

заняттях.  

Зміст таких практичних занять включає: вивчення нормативних документі 

аналіз виробничих ситуацій; рішення задач різного виробничого характер; 

ознайомлення з технологічним процесом; вивчення будови машин; робота на 

різних апаратах; діагностика якості готової продукції та ін. У процесі 



практичних занять відбувається формування готовності до використання 

сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, 

досвіду застосування теоретичних знань практичній діяльності, самостійності 

прийняття рішень під час професійної діяльності. 

Важливого значення у підготовці молодого спеціаліста набуває поєднання 

теоретичної підготовки фахівців з їх практично-виробничою діяльністю в 

умова навчального закладу. 

На практичних заняттях необхідно створювати виробничу ситуацію 

(постанови виробничих цілей або виробнича проблема), будувати алгоритм 

вирішення ситуації, що склалася. Викладачу необхідно мати підбір 

професійних задач і вміння змоделювати робочу ситуацію в ході проведеного 

заняття. Так створюються умови для розвита професійних компетентностей. 

Важливою  умовою  практичної  підготовки   студентів   є  формування  в  

них професійного мислення.  Адже невміння студента приймати самостійні 

рішення нестандартних умовах, висловлювати незалежні в тих чи інших 

ситуаціях думки толерантно обґрунтовувати їх, прогнозувати результати 

взаємодії з клієнтом є серйозної проблемою у справі підготовки 

кваліфікованих кадрів. 

Розвиваючи мислення студентів, залучаючи їх до вирішення проблеми 

поглиблюючи знання і одночасно розвиваючи фахові навички та вміння 

мислити, міркувати, осмислювати свої дії, ми зможемо бути впевнені в 

ефективній роботі п формуванню і розвитку професійних компетентностей 

майбутніх фахівців. 

 Важливу роль на практичних заняттях відіграє педагогічне 

керівництво. На початкових етапах навчання велике значення має чітка 

постановка пізнавального завдання, а також попередній інструктаж. 

Викладач повинен перевірити теоретичну і практичну підготовленість 

студентів, звернути увагу на труднощі, які можуть виникнути в процесі 

роботи, орієнтувати студентів на самоконтроль. Коли студенти приступають 

до виконання завдання, їм потрібна допомога викладача у коригуванні дій, 



перевірки тимчасових результатів. Це дає можливість спостерігати за 

роботою студентів, розвивати пізнавальну самостійність, творчу активність, 

регулювати темп роботи. 

Необхідно враховувати розвиваючий характер праці, що сприяє 

зростанню і самовдосконаленню фахівця в процесі професійної діяльності. 

Організація такої діяльності потребує постійного професійного зростання, 

оптимізації і вдосконалення виробничих процесів, впровадження нових 

більш досконалих технологій в професійній діяльності. Викладач 

технологічних дисциплін повинен надати студентам можливість 

ознайомитись з найпередовішими технологіями. При цьому педагог сам 

повинен володіти новими виробничими технологіями та бути готовим 

запровадити їх в навчальному процесі підготовки майбутнього фахівця. 

Для того, щоб випускник був готовий до професійної діяльності, необхідно 

якомога раніше ознайомити та включити його в практичну діяльність 

безпосередньо на виробництві та на базі коледжу. 

Практика, організована в реальних умовах, характеризується великою 

кількістю функціональних обов'язків, різноманітних відносин. Практика для 

багатьох студентів створює умови для самоперевірки підготовленості та 

придатності до професійної діяльності, визначення рівня професійної 

спрямованості. 

У   загальному   вигляді   можна   визначити   такі   послідовні   

етапи   практичної підготовки молодого спеціаліста:  

 1. лабораторні, практичні та семінарські заняття, на яких починається 

формування первинних навичок зі спеціальних дисциплін;  

 2. навчальна практика, завданням якої є ознайомлення студентів із 

специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних 

умінь і навичок із загальних і спеціальних дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою відповідної спеціальності; 

 3. технологічна практика, метою якої є ознайомлення студентів-практикантів 

безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з виробничим 



процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і 

навичок з робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих 

при вивченні циклу теоретичних дисциплін та набуття первинного 

практичного досвіду;  

4. переддипломна практика, яка є завершальним етапом навчання і 

проводиться з метою узагальнення і вдосконалення знань, практичних умінь 

та навичок на базі професійно-технічного закладу освіти, оволодіння 

професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної 

професійної діяльності, збору матеріалів для звіту з ВПП та курсової роботи. 

 В продовж своєї доповіді Капленко С.М. зупинилась на важливості 

продуктивної співпраці учасників навчально-виховного процесу, і сказала, 

що  поняття взаємодії педагога та вихованців в умовах сучасного освітнього 

середовища не можна окреслити як окреме психолого-педагогічне утворення. 

Воно багатокомплексне і розглядати його потрібно у комплексі системи 

педагогічних наук. Українська дослідниця О.Рудницька дійшла важливого 

для практики педагогічної взаємодії висновку: центром педагогічного 

процесу є взаємодія учня з навчальним матеріалом. яку забезпечує і регулює 

педагог.  

Головна умова й водночас основна форма педагогічної взаємодії 

суб'єктів навчального процесу — це педагогічне спілкування того, хто 

навчає, із тим, хто навчається. Тому зусилля викладача можуть бути 

представлені як неперервна низка завдань щодо організації педагогічного 

спілкування з огляду на ті чи інші навчальні цілі.  

В узагальненому вигляді завдання з організації педагогічної взаємодії 

зводиться до повідомлення педагогом певної інформації та спонукання 

суб'єктів навчального процесу  до відповідних дій. Повідомлення, у свою 

чергу може бути реалізоване як розповідь, репліка, відповідь, рапорт тощо. 

Відтак розрізняють такі різновиди спонукання: пропозиція, вимога, порада, 

завдання, пересторога, попередження. запрошення, прохання тощо. 



Зміст та способи педагогічної взаємодії визначаються завданнями виховання 

і навчання учнів. Тому можна констатувати, що педагогічний процес є 

процесом, у якому соціальні ідеї стають якостями особистості. 

Будь-яка взаємодія людей між собою передбачає спілкування й спільну 

діяльність. Процес педагогічної взаємодії також складається із двох частин: 

педагогічного спілкування й спільної діяльності педагогічного зміст}'. 

Принципові характеристики цих складових — рівність у спілкуванні та 

партнерство в спільній діяльності. 

Рівність у спілкуванні забезпечується, по-перше, взаємоповагою до 

особистості учасників спілкування, по-друге — діалектичним принципом 

самого процесу спілкування: навчаючи й розвиваючи учнів, педагог також 

навчається й розвивається. А головне — органічним прийняттям педагогом 

гуманістичних і демократичних основ взаємодії людей. 

Отже, поліпшення якості освіти та рівнин доступ до неї є одним з 

головних завдань сучасної державної політики в галузі освіти. У 

Національній доктрині розвитку освіти наголошується: Якість освіти є 

національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, 

додержання міжнародних норм і вимог законодавства України щодо 

реалізації права громадян на освіту, завершила свою доповідь Капленко С.М. 

 

Виступили: 

 

1. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, розглянуто 

надзвичайно важливе комплексне питання, яке може бути використане 

викладачами співдоповідачами для методичної розробки. Що стосується 

якості освітнього процесу, то необхідно сказати, що навчаючи майбутнього 

фахівця, ми насамперед стикаємося із проблемою якості освіти у школах. 

При цьому факти засвідчують, що діти сільських шкіл відстають на 2,5 роки. 

Нашим болючим питанням є також відсутність моделі майбутнього 

випускника 



2. Колісник О.І., методист коледжу, нам є над чим працювати, адже освіта це 

головне багатство і, як правило, жодна країна незадоволена рівнем освіти. 

3.Пахович Н.М., директор коледжу, наше головне завдання на даному етапі 

націлити наших студентів-випускників на успішну здачу ЗНО, адже для 

продовження освіти у ВНЗ їх необхідно буде складати ЗНО, щоб вступити на 

державну форму навчання. Важливим залишається і працевлаштування.  

 

Рішення: 

 

1. Враховуючи рівень контингенту студентів, урізноманітнити форми і 

методи освітньої роботи з метою підвищення фахового рівня знань 

студентів. 

       Протягом року                                           Педагогічний колектив 

 

2. Зобов’язати проводити різнопланові екскурсії виховного, навчального та 

практичного спрямування 

       Щосеместру                                               Педагогічний колектив 

 

 

3. На основі досвіду викладачів коледжу підготувати методичний збірник по 

підготовці та проведенні екскурсій 

       До 01.09.2020р.                                Педагогічний колектив  

                                                                          Голова ЦК 

 

 

4.  Запровадити систематичне оновлення і розміщення інформації на сайті 

коледжу  у межах методичної служби, циклових комісій та інших напрямів 

в розрізі вкладок.  

          Протягом року                                            Педагогічний колектив 

 

5. При написанні  курсових робіт, звітів практик, індивідуальних практичних 

завдань використовувати бази підприємств відповідного профільного 

спрямування. 



     Протягом року                                   Викладачі , керівники  

                                                                         курсових робіт, практик 

 

6. З метою підвищення якості практичної підготовки та налагодження тісної 

співпраці між роботодавцем і коледжем створити на базі коледжу центр 

дуальної освіти.   

           Протягом року.                                         Адміністрація 

 

7. Налагодити зв'язок та  встановити перелік господарств, підприємств чи 

інших об’єктів в межах регіону, на які можна буде впродовж року 

здійснювати  навчальні екскурсії.   

                                                                          Адміністрація, викладачі                                                                                

                                                                     

8. Узагальнити  фото та відеоматеріали з метою створення відео екскурсій. 

                                                                                            Викладачі. 

  

По другому питанню слухали Турченко Г.М., викладача української 

мови, яка сказала, що мета діяльності вчителя – це дати можливість дитині 

відчути усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили. Створення 

ситуації успіху – це тонкий психолого-педагогічний інструмент, яким 

повинен володіти кожен педагог. 

Технологія ,, створення ситуації успіху” виробляє найціннішу людську 

якість – стійкість у боротьбі з труднощами. Побачити у дитині людину, що 

формується, допомогти їй розвинутися та розкритися духовно – завдання 

педагога.  

Далі доповідаюча дала характеристику категорій, на які умовно 

поділяють дітей, а саме: ,,надійні”, ,,впевнені”, ,,невпевнені”, ,,зневірені” та 

сказала, що працюючи з кожною групою дітей, вчитель повинен 

застосовувати різні педагогічні прийоми. 

Працюючи з кожною групою дітей, вчитель повинен застосувати різні 

педагогічні прийоми.. 



Прийом «Даю шанс» дає можливість студентові розкрити зненацька для 

самого себе свої можливості. Наприклад, диференціюючи домашнє завдання, 

даю і випереджаючі. Пояснюючи зміст випереджаючого домашнього 

завдання, повідомляємо про те, що з ним можна впоратися кожному, якщо 

опрацювати ще й додаткову літературу. Успішно виконане домашнє 

випереджаюче завдання оцінюється високим балом, і шанс його отримати 

має кожен. До таких домашніх завдань, наприклад, належать: «Підготувати 

розповідь про життя письменника», «Дати розгорнуту характеристику 

героєві», «Написати твір-мініатюру на певну тему» та ін. 

Не секрет, що не всі студенти завжди виконують домашні завдання Краще  

не  практикувати  виставлення   негативних   балів  за  невиконання 

домашнього завдання, адже потім до кінця заняття студент не матиме 

мотивації до навчальної діяльності бо бал уже зароблений. Викладач 

звертається до студентів із проханням бути уважними на уроці, виконувати 

всі завдання, бо в кінці заняття їхня діяльність буде оціненою. Бал отримають 

і ті, що не виконали домашнє завдання, але він буде нижчим. Студенти 

сприймають це позитивно, адже розуміють справедливе рішення викладача. 

Прийом «Даю шанс» впливає на створення сприятливої атмосфери в 

колективі, адже кожен студент може розкрити свої можливості і має шанс на 

позитивний результат своєї роботи на занятті. 

Цікавим є прийом «Навмисна помилка». Використовується він на матеріалі 

раніше вивченого. Наприклад, повторюємо питання теорії літератури. На 

дошці схема «Роди літератури» . В ній помилка-неправильно розташовані 

жанри літератури. Мета викладача –  з'ясувати, чи помітить хтось із студентів 

цю помилку? Зазвичай, сильні студенти це помічають. Завдання викладача 

при цьому - дати словесну позитивну оцінку студенту, який добре знає 

матеріал та ще й, крім цього, уважний на занятті. Цей прийом може 

використовуватись нечасто, але він сприяє розвитку пізнавальних інтересів 

студентів та формуванню їхньої уваги на занятті. 



Прийом «Еврика» можна використовувати на етапі формування знань, умінь, 

навичок. Створюються умови, за яких студент відкриває в собі невідомі 

здібності. Наприклад, студент вдало написав твір на тему «Осінь у нашому 

селі». Раніше в нього не було успіхів у написанні творчих робіт. Завдання 

викладача - помітити це глибоко особисте відкриття, підтримати студента, 

поставити нову мету і надихнути на її досягнення: «Молодець!! Виявляється, 

у тебе є досить непогані творчі здібності. Старайся й надалі, я думаю, що в 

тебе буде ще багато хороших результатів». 

Прийом «Емоційний сплеск» може використовуватися на різних етапах 

уроку. Як відомо, студенти здатні емоційно реагувати як на похвалу, так і на 

критику. Завдання викладача - енергію студента перетворити на ланцюжкову 

реакцію, підтриману вчительським теплим словом.   Наприклад, аналізуючи 

виконану учнями контрольну роботу, учитель говорить: «Молодці! Ви 

сьогодні добре справилися із завданням. Виконали контрольну роботу краще, 

ніж я очікувала. Я дуже задоволена». ПОЗИТИВНІ емоції студентів сприяють 

їхньому налаштуванню на успішну роботу на даному уроці. 

Опрацьовуючи нову тему, варто щоб студента на занятті відпрацювали 

практичні уміння та навички застосування правил. При цьому вчитель 

попереджає студентів, що на підсумковому етапі заняття дасть завдання, яке 

зможе виконати лише той, хто добре засвоїв нові правила. Правильне 

виконання завдання буде оцінено високим балом. Це стимулює студентів, 

сприяє активізації їхньої діяльності на занятті. 

Слід використовувати прийом «Навіювання», який полягає в 

переконуванні студентів у реальності їхнього успіху, використанні висловів 

типу: «Ти це зможеш», «Я переконана, що в тебе все вдасться» та ін. 

Англійський учений Стоуенс довів, що діти, яких заохочувати, досягли 

значно більших успіхів, ніж ті, кого ніяк не заохочували.  

У себе на заняттях, продовжувала доповідаюча, я намагаюся 

урізноманітнювати форми роботи, такі як парні, групові, нестандартні 

заняття, навчальний діалог та ін. 



Бути вчителем означає поправити минуле, покращити теперішнє і 

торкнутися майбутнього. 

В завершення свого виступу доповідаюча дала кілька порад тим, хто 

бажає досягти успіху: успіх не прийде до Вас, Ви самі повинні дійти до 

нього; щоб дійти до мети, треба перш за все йти; успіх приходить до тих, хто 

вірить у свої сили. 

Слухали як співдоповідача Почтар Н.І., викладача зарубіжної 

літератури, яка розпочала свій виступ цитуючи В.Сухомлинського ,, Успіх у 

навчанні – це, образно кажучи, стежинка, що веде до того куточка дитячого 

серця, в якому горить вогник бажання бути гарним, і треба берегти цю 

стежину і цей вогник”. 

Стежина до успіху складається з таких компонентів: 

Цілеспрямованість, упевненість, наполегливість, працелюбність, 

знання, талант, позитивні емоції. 

Прийомів створення ситуації успіху існує багато, та кожен викладач 

сам вирішує, які з них найбільше підходять для роботи за певною темою. У 

своїй роботі я використовую прийоми ,,Ти це знаєш”, ,,Даю шанс”, 

Компетентнісний  підхід, покладений в основу Концепції Нової української 

школи. Він передбачає застосування предметних, соціальних та 

громадянських, математичної компетентностей. Також використовую Клоуз 

тести, Інтерактивні вправи ,,Мікрофон”, прийом ,,Так чи ні”, ,,Життєвий 

досвід”, прийом ,,Творчий практикум”, прийом ,,Сніжна куля”. Далі 

доповідаюча детально охарактеризувала кожен із прийомів на прикладах 

вивчення літературних творів зарубіжної літератури різних епох. 

Безумовно, як і кожен сучасний вчитель, у своїй практиці не обходжусь 

і без нестандартних уроків,це різноманітні вікторини, конкурси, командні 

змагання, віртуальні екскурсії, уроки під відкритим небом. 

Але, напевно, найголовніше те, що я сама навчаюсь разом з 

студентами: аналізуючи твір, шукати всі «за» і «проти» вчинків героїв, 

виявляти розуміння і співчуття до найнегативнішого героя, співставляти  



ситуації і проблеми, увіковічнені у творах столітньої давнини, із 

сучасністю. Бо кожного разу у кожній групі звучить інша думка, моє ж 

завдання - не оцінити, а почути її. А для цього я маю бути не просто 

викладачем, а, в першу чергу, другом, товаришем, якому можна свої 

думки довірити. Тому завжди відкрита до спілкування, щира зі 

студентами. Радо допомагаю в учнівських починаннях: я і перший 

читач поезії, яку пишуть мої студенти, я і рецензент у справі вибору 

книг сучасної літератури, я і порадник в особистих питаннях. Вважаю, 

що так і має бути, бо першочергове покликання вчителя не навчити, а 

саме виховати дитину. «Знання без виховання — меч в руках 

божевільного»  - так говорив В. О. Сухомлинський.   

Таким чином, використання  ІКТ на заняттях зарубіжної літератури 

значно підвищує не лише ефективність навчання, а й допомагає 

створити атмосферу для більш продуктивної роботи на занятті, 

зацікавити студентів у матеріалі,  що вивчається, спонукає до читання 

художніх творів. 

Ситуація успіху – достатньо тонкий педагогічний інструмент. Ним 

повинен володіти кожен викладач, адже він – майстер,  який бере участь 

у творенні найголовнішого – Людини, завершила доповідь Почтар Н.І. 

 

Виступили:  

1. Погорєлова Г.М., заступник директора з навчальної роботи, викладачі 

підготували дуже хороші й змістовні доповіді, поділилися досвідом 

використання різних методів та прийомів у навчальному процесі. Звісно, ми 

маємо справу із контингентом студентів, з якими нам доводиться часто 

застосовувати індивідуальні методи підходу у навчанні і вихованні, адже такі 

зараз життєві обставини і реалії. 

      

 



           Рішення:  

 

1. З   метою   створення   ситуації   успіху   вивчати   індивідуальні   та 

психологічні особливості студентів 

                     Постійно Викладачі 

Психолог 

 

2. Використовувати різноманітні методичні прийоми, вивчати наукову 

спадщину видатних педагогів. 

                     Постійно Викладачі 

Методист 

 

3. Здійснювати навчання, виховання та  розвиток особистості студента, 

оберігаючи його природну індивідуальність. 

                    Постійно Викладачі 

Методист  

Психолог 

4. На заняттях створювати позитивні емоції як один з найважливіших 

стимулів у навчанні. 

                    Постійно Викладачі 

Методист  

Психолог 

 

5. Враховувати різні фактори при створенні ситуації успіху у процесі 

навчання. 

                     Постійно Викладачі 

Методист 

Психолог 
 

6. Робити все можливе, щоб навчання для студента було радістю, а не 



примусом; щоб кожен студент усвідомив, що він є активним 

учасником навчально-виховного процесу, суб'єктом навчальної 

діяльності, упевненим у власних силах. 

                    Постійно Викладачі 

Методист  

Психолог   

По третьому питанню слухали Вакулік С.Л., завідуючу технологічним 

відділенням, яка надала присутнім інформацію на відділенні за результатами 

зимової сесії. На відділенні 14 відмінників (4,8%)  та 37 (12,8 %) хорошистів.  

Детальний аналіз успішності та відвідування по академічних групах: 

Агро – 19,  якісна успішність 40, середній бал 6.19, пропущених годин 

без поважних причин на 1 студента 2,6, отримують стипендію 7 осіб; 

ТТ – 19, середній бал – 7,0, якісна успішність 56,15, немає пропусків 

без поважних причин,отримують стипендію 10 осіб;  

Агро – 18,  якісна успішність 42,09,  середній бал 6,91, пропущених 

годин без поважних причин на 1 студента 4,8, отримують стипендію 10 осіб; 

ТТ – 18, середній бал – 6,97,  якісна успішність 43,39, пропущено годин 

без поважних причин на одного студента 6,3, отримують стипендію 17 осіб;  

Агро – 17, середній бал – 3,6,  якісна успішність 44,24, пропущено на 

одного студента без поважних причин 4,05,  у групі 4 відмінники та 9 

хорошистів, отримують стипендію 12 осіб;  

ТТ – 17,   середній бал – 3,51,  якісна успішність 42,79, пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 4,9, отримують стипендію 15 

осіб,  у групі 3 відмінники та 7 хорошистів;    

Агро – 16, середній бал – 3,39,  якісна успішність 39,72,  пропущеного 

годин  без поважних причин на одного студента 0,5,  у групі 4 відмінники та 

7 хорошистів, отримують стипендію 11 осіб; 

ТТ – 16,   середній бал – 3,63,  якісна успішність 39,2,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 1,88, отримують стипендію 6 

осіб,  у групі 3 відмінники та 2 хорошиста.   



Загалом на відділенні 14 відмінників (4,8%) і 36 хорошистів (12,8%). 

Слухали співдоповідача Дідковську Т.А., завідуючу відділенням 

,,Організація виробництва”, яка провела детальний аналіз успішності та 

відвідування у академічних групах, а саме: 

група Мен – ФБ – 19, середній бал 6,58, якісна успішність  50,57,  

пропущено годин без поважних причин на одного студента 2,34, отримують 

стипендію 8 осіб, 2 соціальні стипендії,  

група ФГ – 19, середній бал 6,3, якісна успішність  44,27,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 5, отримують стипендію 8 

осіб; 

група АТ – 19, середній бал 6,54, якісна успішність  49,84,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 3,27, отримують стипендію 8 

осіб, 1 соціальна стипендія; 

група Мен – 18, середній бал 7,14, якісна успішність  48,52,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 6,1, отримують стипендію 5 

осіб ;  

група ФБ – 18, середній бал 7,71, якісна успішність  59,62,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 0,6, отримують стипендію 5 

осіб, 1 соціальна стипендія; 

 група ФГ – 18, середній бал 6,33, якісна успішність  25,52,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 2,5, отримують стипендію 9 

осіб, 1 соціальна стипендії;  

група АТ – 18, середній бал 7,0,  якісна успішність 47,1,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 9, отримують стипендію 9 

осіб, 2 соціальні стипендії; 

група Мен – 17, середній бал 3,83, якісна успішність  60,26,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 34,4, отримують стипендію 5 

осіб, 2 соціальні стипендії;   

група ФБ – 17, середній бал 4,38, якісна успішність  78,21,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 5,3, отримують стипендію 4 



осіб;   

 група ФГ – 17, середній бал 3,59, якісна успішність  50,33,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 13,04, отримують стипендію 

10 осіб;   

група АТ – 17, середній бал 3,95,  якісна успішність 65,28,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 29,6, отримують стипендію 9 

осіб; 

група ФГ – 16, середній бал 3,86,  якісна успішність 49,12,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 0,6, отримують стипендію 8 

осіб, 1 соціальна стипендія; 

група АД – 16, середній бал 3,96,  якісна успішність 73,85,  пропущено 

годин без поважних причин на одного студента 18,4, отримують стипендію 7 

осіб; 2 соціальні стипендії. 

Всього на відділенні 51 хорошист та 17 відмінників.  

Рішення:    

1. За невиконання навчального плану, відрахувати з числа студентів: 

1.Кудельський Владислав, група АТ – 17; 

2. Коробенко Ганна, група ТТ – 17; 

3. Нагорний Мирослав, ФГ – 16. 

2. Перевести на іншу спеціальність згідно поданої заяви: 

1. Гурський Євген,  група Мен – 18 на ФГ – 18; 

2. Трегуб Дар’я, група ФГ – 18 на Мен – 18. 

3. Відрахувати з числа студентів  за невиконання умов контракту: Буртовий, 

Богуш – група Агро – 19; Абакумов, Бастило – ТТ – 19; Калита, Стариченко, 

Подгорний – група ТТ – 17;  

 4. Відрахувати з числа студентів за власним бажанням: Сліпачук Ігор – група 

ТТ – 17.   

   

                         Голова пед. ради:_________________Н.М. Пахович 

 

                         Секретар             _________________ В.Г. Шлапацька 


