
Відповідно до плану роботи педколективу на зимових канікулах під 

керівництвом методиста училища Мазур І.Б. проведено Єдиний методичний день 

«Забезпечення надання якісних педагогічних послуг відповідно до вимог ДСПТО, 

рекомендацій НМЦ ПТО та чинного законодавства». Учасники обговорили 

відповідність РНП за професіями вимогам не тільки держави, але й підприємствам-

замовникам кадрів. Розроблені рекомендації було систематизовано та подано на 

розгляд методичних комісій, для впровадження при розробці РНП на 2018-2019 

навч.рік. 

Методичний міст з елементами психологічного тренінгу «Сучасний викладач 

на шляху до вдосконалення» відзначився низкою завдань. Педагогічне коло 

«Підвищення рівня навчальних досягнень учнів через впровадження в навчальний 

процес інтерактивних технологій навчання» запам’яталося порівняльною діаграмою 

«погляд учня на сучасного викладача на сучасному уроці» та навпаки, як сучасний 

викладач бачить своїх учнів. Практичний психолог Кіреєва О.С. зазначила 

необхідність враховувати не тільки вікові, соціальні та фізіологічні можливості 

підлітків, але й динаміку психічної діяльності (темперамент). Ознайомила з 

результатами відсоткового співвідношення анкетування учнів та розробила заходи 

організації навчально-виховної роботи, які виховують всебічно розвинену 

особистість з урахуванням розуміння психічних процесів та станів. 

Доповідачами на засіданні проблемного столу «Впровадження сучасних 

навчальних та виробничих технологій у навчально-виховний процес» виступили 

педагоги-новатори Чехлова Т.С., Мазур І.Б., Місюра В.В. та Руденко Л.Л. 

запропонувавши учасникам свої дієві методики систематизації навчально-плануючої 

документації засобами ІКТ, організації циклів уроків по темах методом проектів та 

кейс-технологіями, які не тільки є у пригоді для урізноманітнення навчально-

виховного процесу, але й методикою розвитку критичного мислення у учнів. Під час 

трененгово заняття «Інтерактивні технології навчання» педагоги прийняли участь в 

мозковому штурмі, заповнювали анкети «Діагностика рівня творчості викладача» с 

подальшою самоперевіркою під керівництвом голови МК загально-освітніх 

предметів Токар С.М.. Учасники майстер-класу «Відеомонтаж в Vegas Pro. Ролік 

«Надихни свою мрію»» (викладача Мазур І.Б.) не тільки ознайомилися з 

можливостями та пріорітетами роботи з сучасними відеоредакторами, але й мали 

можливість самостійно провести тест-драйв програми «Vegas Pro 15.0» та пройти 

безкоштовний 10-годинний курс навчання «Монтаж в Vegas Pro 15.0» під 

кураторством Мазур І.Б. та Місюри В.В. 
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