
Впродовж 2018-19 н.р. викладачі ЦК природничих дисциплін:  

1. Організували і провели: 

- круглий стіл «Формування діяльнісно-практичного компоненту 

готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності 

викладачами ЦК» (Дутчак І.Є., викладачі ЦК, 16.11.2018р.); 

- педагогічну лабораторію з методики навчання природознавства для 

студентів третіх курсів відділення «Початкова освіта» ««Інтегрований 

підхід до вивчення математики і природознавства» (Дутчак І.Є., 

Долинюк М.М., 13.03.2019р.); 

- загальноколеджний тренінг за участю І. Іванова (м. Київ): 

«Орієнтування в педпотенціалі інтерактивної дошки. Створення 

інфографіки та ментальних карт для навчання. Розробка 

інтерактивних навчальних матеріалів» (Соя А.В, 25.12.2018р.); 

- відкрите заняття з біології у групі Ф21 на тему: «Вчення В.І. 

Вернадського про біосферу» (Соя А.В., 29.11.2018р.). 

2. Створили модель підготовки майбутнього педагога до інноваційної 

діяльності, яку представили на засіданні методичної ради коледжу. 

3. Взяли участь у: 

- Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Вітчизняна освіта на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 

(Соя А.В., м. Переяслав-Хмельницький, 14.12.2018р.);  

-  «Форумі інноваційної освіти INED» (Дутчак І.Є., м. Львів 

24.11.2018р. і 8.06.2019р.); 

- ІІ освітньому форумі «Твори» (Дутчак І.Є., м. Львів 08.06.2019р.); 

- тренінгах: «Інтерактивні технології навчання в умовах НУШ» (Соя 

А.В., «Нова школа», 2018р.), «Створення презентацій Sway та їх 

застосування в освітньому процесі» (Соя А.В., дистанційна академія 

«Основа», 2018р.), «10 технік сучасного оратора» (Дутчак І.Є., 

м.Броди 23.11.2018р.); 

- майстер-класах: «Формування лідерських навичок у підлітків» 

(Дутчак І.Є., м. Львів, 2019р.), «Розвиток критичного мислення: 

навчання через досвід» (Дутчак І.Є., м. Львів, 2019р.), «Навчання – це 

легко і цікаво» (Дутчак І.Є., м. Львів, 2018р.), «Навчання 4К. 

Практичне втілення в уроки та проекти для шкіл» (Дутчак І.Є., м. 

Львів, 2018р.). 

4. Заслухали і обговорили доповіді: 

- «Креативний компонент готовності майбутнього педагога до 

інноваційної діяльності» (Сех В.А.); 

- «Інтегрований підхід до навчання природознавства в початковій 

школі» (Дутчак І.Є.); 



- «Розвиток особистісно-творчого потенціалу майбутнього вчителя» 

(Соя А.В.) 

5. Ділилися власним досвідом у періодичних і фахових виданнях та 

опублікували статті: 

- «Застосування інфографіки у процесі вивчення природничих 

дисциплін» (Соя А.В., «Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції, 14.12.2018р.);    

- «Усна народна творчість – джерело формування природничих уявлень 

молодших школярів» (Дутчак І.Є., науково-методичний журнал 

«Учитель початкової школи» №2, 2019р.);  

- «Кровоносна система: активне опанування – глибоке розуміння» 

(Дутчак І.Є., науково-методичний журнал «Учитель початкової 

школи» №5, 2019р.). 

6. Під керівництвом викладачів Квак Л.В., Дутчак І.Є  студенти займалися 

науково – дослідницькою роботою.  

7. Займалися позакласною роботою:  

- Квак Л.В. до Всесвітньої акції «Година Землі»  підготувала і провела 

круглий стіл «Зупинемо підпали разом!» за участю працівників НПП 

«Північне Поділля», священника, медичного працівника, викладачів 

ЦК; 

- майстер-клас «Збережемо первоцвіти» (Квак Л.В. разом з 

представниками НПП «Північне Поділля») 

8. Всі викладачі були активними учасниками засідань ЦК і брали участь у 

загальноколеджних науково-теоретичній конференції «Готовність 

майбутнього педагога до інноваційної діяльності» та науково-

теоретичному семінарі «Інноваційні педагогічні технології». 

9. Створювали, оновлювали та поповнювали методичне забезпечення з 

фахових дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 


