ЗВІТ
Про навчально-методичну роботу коледжу
завідувача НМК Винокурової В.В. за 2016-2017 н.р.
Організація навчально-методичної роботи коледжу здійснювалась відповідно до
річного плану роботи коледжу, графіку навчального процесу.
В 2016-2017 н.р. коледж пройшов акредитацію спеціальності «Технічне
обслуговування та ремонт апаратури зв’язку і оргтехніки».
Організовано розробку навчальних планів спеціальностей, програм дисциплін.
На протязі навчального року працювала методична рада, на якій розглядались
наступні питання:
1.

Методика проведення організаційних годин на 1 курсі.

2.

Особливості викладання дисциплін комп’ютерного спрямування.

3.

Використання мобільного навчання для самостійної роботи студентів.

4.

Методика проведення інтегрованих та інтерактивних занять з іноземної

мови.
5.

Використання пошуково-творчих завдань на заняттях іноземної мови.

6.

Виховання

критичного

мислення

у

студентів

при

викладанні

економічних дисциплін.
7.

Особливості методики викладання дисципліни «Культурологія» для

студентів технічних спеціальностей.
8.

Вплив наочного приладдя на якість засвоєння лекційного матеріалу на

базі дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка».
9.

Студентська практика – ключ до майбутньої професії: професійне

зростання майбутнього фахівця.
10.

Проведення позанавчальних фізкультурно-спортивних заходів для

студентів коледжу.
11.
В

Методи проведення лекційних занять з фізичного виховання.
роботі

методичної

ради

коледжу

прийняли

участь Баршай О.К.,

Великодна О.В., Винокурова І.В., Ащеулова Ю.С., Хабренко Д.О.,Зиль О.М.,

Погорецька О.В.,

Циганок О.М.,

Гнатків В.І.,

Остапова Г.В., Бублик Л.В.,

Давидова Г.Ю., Маліновський О.В., Джунь Ю.В.
З метою реалізації Концепції патріотичного виховання учнівської та
студентської молоді 26 квітня 2017 р.в Запорізькому коледжі радіоелектроніки
Запорізького національного технічного університету відбулася регіональна науковопрактична конференція для студентів “Сучасні пріоритети освітньо-виховного
процесу в контексті національно-патріотичного виховання студентської молоді” за
підтримки

Департаменту

освіти

і

науки

Запорізької

обласної

державної

адміністрації.
На урочистому відкритті Конференції присутніх привітали Сухінін Дмитро –
голова координаційної ради з питань козацтва Запорізької обласної державної
адміністрації; Рижов Костянтин – президент обласної федерації козацького бойового
мистецтва “Спас”, кошовий отаман війська Запорізького низового “Запорізька Січ”;
Лютий Володимир – голова ради отаманів Міжнародного союзу козаків “Запорізька
Січ”; Баршай Ольга – директор Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ.
Вконференціївзяли участь: Хмельницький Андрій,

голова громадської

організації “СтихіЯ”, засновник проекту “Голос Запоріжжя”, поет; Вдовцов Юрій,
ГО “Запорізький вектор”, керівник волонтерського руху Angel’s;

Щербина

Микита,креативний директор EDISONSPACEcoworking; Прелік Вікторія, завідувач
сектору духовно-патріотичного виховання комунального закладу “Обласний центр
патріотичного виховання молоді” ЗОР; Жойд Оксана, провідний фахівець сектору
духовно-патріотичного
патріотичного

виховання

виховання

молоді”

комунального
ЗОР;

закладу

Завгородній

“Обласний

Анатолій,

центр

художник

запорізького краю, ілюстратор історичних книжок; Величко Андрій, керівник
компанії VelickoSmartEvents, організатор бізнес-сніданків “Ранковий діалог”,
практикуючий нетворкер;Морозов Юлій реп-виконавець, музикант; Юхименко
Андрій, керівник осередку Спаса“Вихлест”; Добродій Дмитро, засновник тренінгцентра сучасного мистецтва барменів “Акули бара”; Уварова Анастасія,тренер по
арт-терапії

благодійного

фонду“Сантіс”;

Акбаш

Роман,журналіст,

сучасний

краєзнавець, автор проектів “Ретро Запоріжжя” і “Прогулянки по Запоріжжю”;

Бородін Сергій,керівник гуртка “Скаутинг” КЗ “Запорізького обласного центру
туризму і краєзнавства спорту та екскурсій” ЗОР, лауреат премії Верховної ради
України; Плешивенько Алла,науковий співробітник

КЗ “Запорізький обласний

центр охорони культурної спадщини” ЗОР, археолог зі стажем; Іваницький
Віктор,актор,учасник гурту “Заїнька”; Тощев Андрій,археолог, керівник студії
археології “Січового колегіуму”, аспірант Одеського національного університету
ім.Ушинського; педагогічні працівники ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та студенти
(усього більше 60 осібз 15ВНЗ І-ІІ р.а. Запоріжжя та Запорізької області).
Під час роботи конференції працювала фотозона та були проведені майстеркласи “Мотанки-обереги”, “Гончарство”, “Пов’язування хустинки”, “Патріотичний
боді-арт”.
На конференції працювали секції:
- “Проземлю свою рідну дбаю, бо право жити гідно маю”;
- “Немає кращої землі, ніж та, що зветься рідним краєм”;
- “Патріотичне виховання на традиціях українського козацтва”.
Присутні висловили подяку організаторам заходу, всі учасники отримали
дипломи та сертифікати.
У ході конференції відзначено високий організаційно-методичний рівень
проведення заходу, актуальність обговорюваної проблеми в сучасних умовах
побудови демократичного, правового та громадянського суспільства.
В роботі конференції активну участь приймали викладачі: Баршай О.К.,
Великодна О.В., Винокурова І.В, Федоришина К.П., Гнатків В.І., Слободяник О.О.,
Арсеньєв В.В., Боровик Ю.А., Шевченко О.П., Клименко Г.В . та ін..
На конференції виступили 11 студентів коледжу з доповідями, які підготували
під керівництвом викладачів: Клименко Г.В., Алєксєєнко В.Б., Боровик Ю.А.,
Василенко Я.О., Гнатків В.І., Яркова О.А., Слободяник О.О., Шевченко О.П.
Викладачі коледжу прийняли участь у вебінарах, які проводив науковометодичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області на теми:
«Імплементація інноваційного зарубіжного досвіду в професійну освіту України»викладач Винокурова І.В., «Створення та використання інтелект-карт, як засобу

систематизації та узагальнення (програма ХМіnd)» - викладачі Гнатків В.І.,
Остапова Г.В., «Застосування арт-терапевтичних технік на уроках хімії» - викладач
Потапенко В.А.
Викладач Федоришина К.П. прийняла участь в науково-практичній конференції
«Виклики багатомовної освіти в Україні», яка відбулась на базі Запорізького
національного університету.
З метою вивчення якості освіти фахівців в коледжі було проведено
моніторингове дослідження в групах 4-го курсу з використанням ІКТ. Результати
моніторингу дозволили відстежити ефективність навчального процесу по циклам
гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної та природничонаукової підготовки, професійної та практичної підготовки. Моніторинг показав, що
рівень підготовки студентів-випускників відповідає вимогам Міністерства освіти і
науки України.
Зараз проводиться велика робота по створенню електронного банку
методичного забезпечення дисциплін. Результативність розробки електронного
методичного забезпечення наступна:
- циклова комісія українознавства та іноземних мов: 80%;
- циклова комісія соціально-економічних дисциплін: 45%;
- циклова комісія фізичного виховання: 15%;
- циклова комісія математично-природничих дисциплін: 100%;
- випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки за
спеціальностями «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування
радіотехнічних

пристроїв»,

«Конструювання,

виготовлення

та

технічне

обслуговування виробів електронної техніки», «Технічне обслуговування та ремонт
апаратури зв’язку і оргтехніки» - 85%;
- випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки за
спеціальностями «Прикладна математика», «Обслуговування комп’ютеризованих
інтегрованих і робото технічних систем» та «Обслуговування комп’ютерних систем
і мереж» - 90%.

На протязі навчального року циклові комісії проводили різноманітні методичні
заходи, а саме:
Комісія українознавства та іноземних мов:
1.

Свято Шевченкового слова «Тарасова стежка» – Дашко О.П., Ніколаєць

Л.Д., Яркова О.А.
2.

Олімпіада «Кращій знавець англійської мови» - Федоришина К.П.,

Циганок О.М., Погорецька О.В., Андрєєва Л.А.
3. Позакласний захід «Візит зарубіжного партнера» – Погорецька О.В. та ін..
Комісія соціально-економічних дисциплін:
1.

Олімпіада з історії України - Алєксєєнко В.Б., Василенко Я.О.

2.

Участь в студентському фестивалі з філософії «Філософія миру» на базі

Запорізького національного університету (команда зайняла 3 місце, керівник
Остапова Г.В.)
Комісія

професійної

та

практичної

підготовки

за

спеціальностями

«Прикладна математика», «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і
робото технічних систем» та «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»:
1.

Участь у науково-практичних конференціях та семінарах щодо

професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти – Слободякок О.О.,
Шевченко О.П., Боровик Ю.А.;
2.

Участь у міському екологічному заході «Екомісто. Запоріжжя – це я» -

Потапенко В.А.
3.

Участь у Всеукраїнському IT-FORUM 2016 – Шевченко О.П.

4.

Гостьова лекція для студентів гр.ПМ 14-1від розробника компанії

Redwerk - Шевченко О.П.
5.

Тренінг «Права людини в Інтернеті» до дня безпечного Інтернету на базі

КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР – члени комісії та ін.
Розроблені методичні бюлетні:
 Про підсумки роботи циклової комісії українознавства та іноземних мов у
2016-2017 н.р. (Федоришина К.П.);

 Інформаційний огляд «Електронна бібліотека для користувача», календар
знаменних і пам’ятних дат у 2017 році (Баршай О.К., Винокурова І.В., Юматова
С.І.).
За 2016-2017 н. р. викладачами циклових комісій було розроблено більше 50
методичних розробок, серед яких можна відзначити викладачів, які розробили
більше 2 методичних розробок Бобко С.В. – 3, Коваль О.В. -2, Боровик Ю.А. – 2,
Гнатків В.І. – 7, Бублик Л.В. – 6, Давидова Г.Ю. – 4, Зиль О.М. – 2, .Лемешко О.А. –
2, Перетятий О.В. – 3, Погорецька О.В. – 2, Потапенко В.А. – 2, Тодоров С.Є. – 2,
Хабренко Д.О. – 2.
Сайт коледжу регулярно наповнюється новою інформацією.
Проводилось з метою контролю навчального процесу відвідування та аналіз
навчальних занять та екзаменів.
Проводився аналіз роботи викладачів до атестації.

Завідувач НМК

І.В.Винокурова

