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Навчально-методична та наукова робота комісії  

загальнотехнічних дисциплін у 2018-2019 н.р. 

 

У цьому навчальному році комісія працювала згідно затвердженого плану. Було 

проведено 5 засідань, на яких обговорювались проблеми дослідження процесу 

формування готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної 

діяльності засобами інноваційних педагогічних технологій. 

З цією метою було заслухано і обговорено такі доповіді: 

«Креативний компонент готовності майбутнього педагога до інноваційної 

діяльності» (доповідач Дутка А.В.) і доповідь «Креативність вчителя трудового 

навчання як чинник розвитку педагогічної творчості» з якою виступила  викладач 

Гарбузова Н.В.  

  Також обговорювався стан проведення  різних видів педагогічної практики зі 

спеціальності «Технологічна освіта».  

З метою засвоєння знань і формування умінь застосування теоретико – 

методичних основ інноваційних технологій навчання, на лекціях і практичних 

заняттях ЗТД викладачі акцентують увагу на сутності інноваційних  технологій і 

генезису використання їх у навчальному процесі; розкривають особливості уроку 

трудового навчання в умовах інноваційної діяльності.  

Викладачі ЗТД активно працюють над модернізацією комплексу навчально-

методичного забезпечення дисциплін. 

 На відділенні «Технологічна освіта» ведеться клопітка індивідуальна робота з 

студентами. 

  Викладачі Дутка А.В., Гарбузова Н.В., Метко А.Б., Ошурко В.І.. Грушкевич 

О.П.,  підготували команду студентів до участі у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді із спеціальності «Технологічна освіта» в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини. Студенти Подиніглазова Марта  і 

Крутяк Назарій вибороли третє місце в олімпіаді. 

    Активно працював гурток «Школа різьбярства» під керівництвом викладача 

Ошурка І.С.. Початок навчального ріку для учасників школи різьбярства та її 

керівника  став надзвичайно плідним.  

  Під час конференції "Старокостянтинів-Броди: перспективи співпраці", яка 

відбулася у м. Старокостянтинів, що на Хмельниччині, 18-19 серпня у рамках 

проекту національної співпраці "Чим живуть замки", відбулася презентація "Школи 

різьбярства"  Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича.  

9-10 жовтня 2018 р. тривала Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми технологічної, професійної освіти, культурології та дизайну», 

присвячена 40-річчю факультету технологій та дизайну ПНПУ імені В.Г. Короленка. 

В роботі шести секцій конференції взяли участь понад 300 учасників з більш ніж 15 

закладів, установ і організацій галузі освіти, культури і мистецтва, серед яких був і 

представник нашого закладу Ошурко І.C., який презентував роботи "Школи 

різьбярства".   

12 жовтня 2018р. в Історико-краєзнавчому музеї м. Перемишляни відбувся 

семінар-практикум "Діяльнісний підхід до занять з трудового навчання і технологій 

у контексті нової Української школи". Семінар провів викладач - методист КЗ ЛОР 



"Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича" Ігор Степанович 

Ошурко. 

29 жовтня 2018 р. у ЦДЮТ міста Золочів відбулося засідання районного 

методичного об’єднання учителів трудового навчання. 

Присутні стали учасниками майстер-класу викладача-методиста КЗ ЛОР 

«Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича» Ошурка І.С.. 

Наскрізною лінією семінару став діяльнісний підхід до занять з трудового 

навчання і технологій у контексті Нової української школи. 

Учителі ознайомились із варіантами застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у художній обробці матеріалів, отримали цікаву 

інформацію щодо технологій різьблення і випалювання по дереву, а також мали 

можливість переглянути  мистецькі твори на виставці «Тарас Шевченко – художник. 

Погляд з ХХІ століття». 

19 листопада у ЗОШ №2 м. Буськ і 10 грудня 2018 року у м. Кам’янка-Бузька 

відбулися семінари-практикуми для вчителів трудового навчання районів за участю 

викладача-методиста Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна 

Шашкевича Ігоря Ошурка. Під час семінару педагоги ознайомилися з виставкою 

робіт студентів БПК та отримати методичні розробки і програмне забезпечення на 

електронні носії. 

Творчі роботи гуртківців представлялись на різноманітних виставках у нашому 

коледжі, а також у колуарах  Верховної Ради України.  

Гуртківці взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конфереції 

«Міжкультурна взаємодія та комунікація: традиції, сучасність, перспективи» на базі 

Канівського коледжу культури і мистецтв.(14-15 травня 2019р. ) і у культурно- 

мистецькому проекті «Поза шаблонами». Протягом травня-червня проходитиме 

презентація виставки «Т.Шевченко-художник: погляд з ХХІ століття» у науково-

дослідному відділі «Народне декоративне мистецтво Канівщини» Шевченківськрого 

національного заповідника «Тарасова гора». 

  Особливе місце у позакласній  роботі на відділі займає проведення виставок 

творчих робіт студентів.  

   Студентами груп відділення «Технологічна освіта» та їх наставниками 

Метком А.Б., Ошурком І.С., Грушкевичем О.П., Дуткою А.В. і Проскуряковою С.П. 

і Гарбузовою Н.В.  були  організовані виставки столярних і кованих виробів, виробів 

з ДПМ, а також творчих кравецьких робіт студентів. 

  Представлені на виставках вироби дали можливість ознайомитися з 

результатами комплексних практичних робіт студентів за весь період навчання у 

нашому закладі. Такий підхід до організації позакласної роботи дозволяє формувати 

вміння у студентів застосовувати набутий досвід позакласної роботи в школі. 

  Важливу роль у формуванні операційно-технологічного компоненту 

професійної педагогічної компетенції викладачів відіграє обмін досвідом 

впровадження  сучасного передового  педагогічного досвіду. 

  Викладач Ошурко І.С. ділиться досвідом впровадження інноваційних 

технологій навчання у науковому збірнику «Психолого педагогічні проблеми 

сільської школи» Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини у статті «Інформаційні технології у практиці підготовки майбутніх вчителів 

трудового навчання» і у статті «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у художній обробці матеріалів» (збірник матеріалів Всеукраїнської 



науково-практичної конференції «Актуальні проблеми технологічної, професійної 

освіти, культурології та дизайну. Полтава 2018р.».   Викладач Метко А.Б. 

опублікував статтю «Інтерактивні технології кооперативного навчання фахівців 

технологічної освіти як засіб профорієнтаційної роботи» у цьому ж виданні. 

 Викладачі Ошурко В.І. та Грушкевич О.П., в рамках роботи методичного 

об’єднання викладачів креслення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

Львівської області, провели майстер-клас із застосування ІКТ на заняттях креслення. 

Під час презентації було проаналізовано переваги і недоліки застосування у 

навчальному процесі електронних плакатів, онлайн-сервісів Kahoot і Moodle.   

  26 листопада 2018р., у рамках роботи педагогічної лабораторії «Пошук, 

проблеми, дослідження», студенти груп Т41 і Т31 разом з викладачами Дуткою А.В. 

і Грушкевичем О.П. провели творчу зустріч з вчителем трудового навчання 

Радивилівського НВК «Школа №2-ліцей» ім. П.Г. Стрижака Вознюком Сергієм 

Мефодієвичем. 

Під час зустрічі  досвідчений педагог розкрив таємниці своєї педагогічної 

майстерності. Він поділився досвідом організації і утримання навчальних 

майстерень, планування навчальної діяльності, організації і проведення шкільних 

олімпіад з трудового навчання.  

Найбільший інтерес у студентів викликала розповідь Сергія Мефодієвича про 

особливості застосування на уроках трудового навчання інноваційних технологій 

навчання, центральне місце серед яких займає проектна технологія. 

Цікаво пройшли заняття з трудового навчання та креслення у 5- 9-х класах 

Бродівських загальноосвітніх шкіл, які провели студенти-практиканти під час тижня 

пробної педагогічної практики. Для навчання учнів проектуванню вони вміло 

застосували елементи інноваційних технологій навчання.  

Викладач Проскурякова С.П. провела студентську олімпіаду з основ швейного 

виробництва. Переможцями олімпіади стали студенти: Подиніглазова Марта, 

Секереш Емілія і Хомич Леся. 

Викладачі Дутка А.В. і Кривошина Б.М. підготували до друку статтю «Разом к 

світлу, други жваві…» до 60-річчя першого випуску вчителів трудового навчання у 

нашому навчальному закладі.       

 Протягом  навчального року викладач Дутка А. В. проводив наставницьку 

роботу з викладачем Грушкевичем О.П..  Організовував свою допомогу таким 

чином, щоб вона була спрямована на оптимізацію процесу професійного 

становлення  молодого спеціаліста. Питання наставницької роботи обговорювалось 

на двох засіданнях циклової комісії. 

  Повсякдення  клопітка,  цілеспрямована робота  викладачів  над  

удосконаленням володіння інноваційними навчальними технологіями, ефективними 

методами навчання і способами педагогічної взаємодії – ось  шлях  формування 

готовності майбутніх вчителів трудового навчання до інноваційної педагогічної 

діяльності. 

 

Голова ЦК ЗТД          Дутка А.В. 


