
 ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор  

__________ Алла СТЕПУРА 

 

 

 

№ 

з/п 

Тема заходів Дата, місце 

проведення 

Доповідачі Відповідальна особа 

1. Систематизація навчально-методичних матеріалів, робота з плануючою 

документацією. 

09.01 – 20.01.23 р. Викладачі та майстри 

в/н 

Голови циклових 

комісій, викладачі та 
майстри в/н 

2. Конфліктологічний тренінг «Стратегія і тактика управління 

конфліктами в освітньому процесі». 

10.01.23 р. 

10.00 
(ІРЦ) 

Практичний психолог 

Побережець О.М. 

Заст. директора з ВР 

Лемешко Л.Ю. 

3. Науково-практична конференція «Актуальні питання забезпечення 

якості освіти в умовах воєнного стану: проблеми, виклики та шляхи їх 

реалізації». 

Пленарне засідання 

 

11.01.23 р. 

10.00 

(ІРЦ) 
 

 

Заст. директора з НР 

Тимченко С.В., 

заст. директора з ВР 
Лемешко Л.Ю., 

зав. метод. каб., 

голови циклових 
комісій 

Зав. метод. каб. 

Денисова А.В. 

 

Робота в секціях: 

 

Секція 1. Навчально-виробничий кластер як перспективна форма 
освітньої практики. 

Секція 2. Впровадження в освітній процес сучасних технологій Beauty 

Industry. 
Секція 3. Принципи, технології та методи цифрової дидактики. 

Секція 4. Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів освіти. 

12.00 

 

каб.3 
 

каб. 4 

 
 каб. 6 

   каб. 24 

Викладачі та майстри 

в/н 

 

Голови циклових 

комісій  

Поліщук О.В.,  
 

Шмегельська Ю.В. 

 
Володько М.Ю., 

Дубченко Л.Г. 

4. Засідання циклових комісій: 

- Аналіз роботи циклових комісій за І семестр 2022/2023 н.р. 

- Аналіз результатів директорських контрольних робіт за І семестр 

2022/2023 н.р. 
- Аналіз виконання навчальних програм за І семестр 2022/2023  н.р. 

- Аналіз організації навчальної практики фахових молодших 

бакалаврів (для випускових циклових комісій) 

- Різне 

12.01.23 р. 

10.00 

 
 

 

Голови циклових 

комісій, викладачі та 

майстри в/н 
 

 

Голови циклових 

комісій 

 
 

Завідувач відділень 

Рисаченко Г.О. 



5. Воркшоп «Педагогічний конструктор навчального заняття»  

(у рамках роботи «Студії педагогічної фасилітації»). 

 
 

12.01.23 р. 

13.00 

(каб. 21) 

Педагогічні 

працівники, 

призначені на посаду 
вперше та 

малодосвідчені 

педагоги 

Зав. метод. каб. 

Денисова А.В. 

6. Методоб’єднання класних керівників «Структура та зміст роботи 
класного керівника на засадах педагогіки партнерства». 

13.01.23 р. 
10.00 

(ІРЦ) 

Голова 
методоб’єднання 

класних керівників 

Клименко Ю.В., 
класні керівники 

Заст. директора з ВР 
Лемешко Л.Ю. 

7. Методичний практикум з елементами тренінгу «Мовна особистість 

педагога»: 

1. Мовний етикет у професійному спілкуванні. 
2. Специфіка та структура наукового тексту. 

3. Технології презентації наукових текстів. 

 

16.01.23 р. 

10.00 

(каб. 4) 

Дубченко Л.Г., 

Клименко Ю.В. 

зав. метод. каб. 
Денисова А.В., 

методист  

Старовойт Д.О. 

Голова ц/к дисциплін 

курсу 

загальноосвітньої 
підготовки  

Дубченко Л.Г. 

Зав. метод. каб. 
Денисова А.В. 

8. Презентація досвіду «Цифровий інструментарій сучасного педагога»: 

1. Технології 3D моделювання у виробництві: від ідеї до втілення в 

матеріалі. 
2. Віртуалізація системи начального фізичного експерименту. 

3. Цифрові девайси для освіти: можливості організації ефективної 

роботи з Chromebook. 

17.01.23 р. 

10.00 

(каб. 22) 

 

Володько М.Ю., 

Головіна Л.М., 
зав. лаб. ІД 

Метельська Н.М., 

Мітько В.В. 

Голова ц/к напряму 

«Документознавство 

та комп’ютерні 
технології»  

Володько М.Ю. 

9. Круглий стіл: «Актуальні правові питання сьогодення». 17.01.23 р. 

 

Грабовська Н.В. Завідувач відділень 

Рисаченко Г.О. 

10. Лекція «Безпечні умови праці: розвиток працеохоронної 

компетентності педагогів та упровадження працеохоронних 
інструментів у закладі освіти». 

18.01.23 р. 

9.30 
(актова зала) 

Інженер з цивільного 

захисту 
Омельченко В.А. 

 

Старший майстер 
Бойченко С.М. 

Базовий тренінг з першої допомоги. 10.00. 

(актова зала) 

Білоцерківська міська 

організація Товариства 

Червоного Хреста 

Зав. метод. каб. 

Денисова А.В. 

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в коледжі.. 12.00 
(актова зала) 

 

Старший майстер 
Бойченко С.М.  

Старший майстер 
Бойченко С.М. 

11. Майстер-клас «Трикотаж як об’єкт дизайну сучасного одягу». 19.01.23 р. 

10.00 
(каб. 4) 

Писаренко О.В. 

Кухарська В.І. 

Голова ц/к напряму 

«Легка 
промисловість» 

Поліщук О.В. 

12. Методична майстерня «Підвищення ефективності  навчання шляхом 
раціонального використання форм і методів освітньої діяльності» 

19.01.23 р. 
13.00 

 
 

Зав.метод.кабінетом 
Денисова А.В. 



1. Особистісно-орієнтований підхід як важлива умова 

ефективності процесу навчання при викладанні дисциплін 

спецциклу. 
2. Організація уроку виробничого навчання в сучасних умовах. 

3. З досвіду ефективного використання навчально-методичного 

комплексу освітньої компоненти. 

(каб. 4) Юрчинська О.М., 

 

 
Урюпіна М.В. 

Цибок В.О. 

13. Огляд навчально-методичних комплексів навчальних предметів/ 

освітніх компонент. 

19.01-20.01.23 р. викладачі та майстри 
в/н 

Зав. метод. каб. 
Денисова А.В., 

Методист  

Старовойт Д.О. 

14. Засідання педагогічної ради коледжу 

1. Аналіз якості надання освітніх послуг за І семестр 2022/2023 н.р. 

2. Формування фахових та ключових компетентностей при 

професійно-практичній підготовці. 
3. Професійний розвиток педагога, як складник внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. 

20.01.23 р. 

12.00 

(каб. 4) 

Завідувач відділення 

Рисаченко Г.О., 

старший майстер 

Бойченко С.М., 
зав. метод. каб. 

Денисова А.В. 

Заст. директора з НР 

Тимченко С.В. 

 

 

Завідувач методичного кабінету  Анастасія ДЕНИСОВА 


