
 

Резолюція 

круглого столу «Інноваційні технології у викладанні фахових дисциплін: 

переваги та недоліки» 

від 4.10.2017 року,  КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж ім. Маркіяна 

Шашкевича», м.Броди. 

Організатори: завідувач методкабінету КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний 

коледж ім. Маркіяна Шашкевича» Степа С.М., методист КЗ ЛОР «Бродівський 

педагогічний коледж ім. Маркіяна Шашкевича» Поврозник І.С.  

Учасники круглого столу: члени творчих груп циклових комісій педколеджу, 

заступник директора з виховної роботи Кравчук Н.В.,  завідувачі відділень Дичик 

Л.С., Соя А.В., завідувач навчально-виробничої практики Адамів Г.С., 

вихователь-методист дошкільного навчального закладу №8 м.Броди Гудима 

О.Ю.,  вчитель початкових класів Білявецького НВК Топилко Л.В., методисти 

районного методичного кабінету відділу освіти Бродівської РДА Кирик І.Є., 

Ткачик О.В., викладачі педколеджу.    

   Сучасний викладач педколеджу – це викладач інноваційної орієнтації, який 

готовий до змін, до усвідомлення нових вимог щодо  до інноваційної педагогічної 

діяльності. Однією із провідних складових інноваційної діяльності педагогічного 

коледжу  є залучення викладачів  до опанування й використання педагогічних 

нововведень у практиці навчання й виховання студентів, до створення у вищому 

навчальному закладі певного інноваційного середовища. У зв’язку з цим 

головною метою професійної діяльності  викладачів   є розвиток майбутнього 

педагога як творчої особистості, заміна його   репродуктивного типу діяльності на 

самостійний пошук методичних рішень; перетворення в провідника інноваційних 

методик  та педагогічних технологій; створення умов, за яких студенти 

навчатимуться використовувати одержані знання для розв’язання пізнавальних та 

практичних завдань,  матимуть сформовані дослідницькі вміння, досягнуть 

достатнього рівня професійних і життєвих компетенцій.       

Заслухавши виступи педагогів, учасники «круглого столу» прийшли до 

висновку, що зміст сучасного освітнього процесу потребує нагальних змін. Саме 

тому, використання інноваційних технологій має носити не епізодичний характер 

у роботі викладачів, вчителів та вихователів, а цей процес має бути постійним і 

всеохоплюючим.  

  Обговоривши переваги та недоліки  впровадження інноваційних технологій 

у викладанні фахових дисциплін у педагогічному коледжі, у початкових класах і 

дошкільному закладі №8 Бродівського району, учасники круглого столу 

рекомендують викладачам педагогічного коледжу, вчителям початкових класів та 

вихователям дошкільних установ Бродівського району : 



 

1.1. Широко використовувати інноваційні технології навчання у практичній 

професійній  діяльності  як потужний засіб мотивації навчальної діяльності,  

розвитку пізнавальних інтересів та формування життєвих компетенцій  студентів, 

учнів та дошкільнят. 

1.2. Формувати колективний ППД на базі навчальних закладів району щодо 

використання інноваційних технологій. 

1.3. Планувати відкриті заняття,  круглі столи, майстер-класи, панельні 

дискусії, педагогічні лабораторії з метою практичної демонстрації досвіду в дії. 

1.4. Під час пробної та переддипломної педагогічної практик проводити 

відкриті уроки, на яких студенти демонструватимуть використання елементів 

інноваційних технологій.  

1.5. Активно поширювати власний передовий педагогічний досвід у 

наукових фахових виданнях і педагогічній пресі. 

2. Завідувачу методичного кабінету педколеджу Степі С.М налагодити 

співпрацю з методичним кабінетом відділу освіти Бродівської  РДА з  метою 

обміну досвідом з використання інновацій у навчально-виховному процесі. 

 

                                          

                                             

 

 

 

 


