Каталог методичних розробок педагогічних працівників 2019-2020 н.р.
№
Напрямки
ПІБ
Посада,
Тема роботи
п/
виставки
автора
кваліфікаційна
п
(повністю)
категорія
1 Управлінський Колектив ДНЗ
Використання
інструмента
«Канівське
інформаційно-цифрових
рій
ВПУ»
технологій
шляхом
створення
власних
програмних продуктів та
дидактичних
засобів
навчання
2

Професійна
підготовка

Котенко
Марина
Миколаївна

майстер
виробничого
навчання
13-го
тарифного
розряду
комп’ютерного
напрямку

Анотація представлених
матеріалів

У методичному посібнику подано
матеріали щодо програмних продуктів,
розроблених та впроваджених в освітній
процес педагогічними працівниками ДНЗ
«Канівське вище професійне училище».
Призначений для педагогічних
працівників в системі професійної
(професійно-технічної) освіти.
Реалізація інтерактивних Робота
містить
обґрунтування
форм і методів у необхідності
пошуку
нових
професійно-практичну
прогресивних
форм
реалізації
підготовку
(за професійної
(професійно-технічної)
професійною
освіти, відмови від стереотипів і
спрямованістю)
застарілих поглядів та підходів до
проєктування, планування та організації
освітнього процесів.
В роботі надається опис основних
інтерактивних методів навчання та
детальна розробка уроку виробничого
навчання в формі ділової гри для учнів,
що навчаються за професією «Оператор з
обробки інформації та програмного
забезпечення».
Робота може бути цікавою для

3

Професійна
підготовка

Заболотний
Валерій
Миколайович

4

Професійна
підготовка

Нехорошев
Андрій
Володимиро
вич

педагогів з професійно-теоретичної та
професійно-практичної
підготовки
закладів
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
у
контексті
вдосконалення
їх
професійної
компетентності.
Майстер
Сутність
технології У посібнику систематизовано деякі
виробничого
інтерактивного
теоретичні, методичні та практичні
навчання
навчання
аспекти
технології інтерактивного
11-го
навчання та надано розробку уроку з
тарифного
професії «Слюсар з ремонту колісних
розряду
з
транспортних засобів».
професії
Робота може бути цікавою для педагогів
«Слюсар
з
з
професійно-теоретичної
та
ремонту
професійно-практичної підготовки
у
колісних
контексті вдосконалення їх професійної
транспортних
компетентності.
засобів»
Майстер
Методичний посібник із Методичний
посібник
містить
виробничого застосування
покроковий алгоритм розробки тестів
навчання ІІ
електронної
тестової різного рівня складності з предметів та
категорії
системи
«Система методику їх використання для перевірки
машинобудівно тестування 2.2»
та корегування знань здобувачів освіти з
го напрямку
використанням
комп'ютерних
технологій.
Рекомендовано викладачам спеціальних
та загальноосвітніх предметів

5

Загальноосвіт
ня підготовка

Рудяченко
Катерина
Петрівна

Викладач,
спеціаліст
вищої категорії

Збірник
астрономії

тестів

з

У збірнику подано тести для
поточного та тематичного контролю
знань учнів ІІІ курсу, які вивчають
астрономію
за
17-ти
годинною
програмою.
Рекомендовано
викладачам
астрономії закладів П(ПТ)О взяти за
основу та доповнити при вивченні
астрономії
за
35-ти
годинною
програмою, а учням – для самостійної
перевірки своїх знань.

6

Загальноосвіт
ня підготовка

Маринчук
Світлана
Володими
рівна

Викладач,
Опорні конспекти по
спеціаліст
темі «Геометричні тіла»
вищої категорії,
старший
викладач

Наочний довідник містить підбірку
опорних конспектів та інструкційних
карток, які розроблені відповідно до
діючої програми по курсу «Геометрія» з
теми «Геометричні тіла» (розділи
«Многогранники» та «Тіла обертання»).
Даний комплект допоможе учневі,
незалежно від того, за яким підручником
він навчається і за якою програмою
вивчають курс геометрії, наочно уявити
матеріал, що вивчається і швидко найти
необхідні відомості.
Даний матеріал рекомендовано
викладачам математики, учням для
самостійного вивчення тем курсу, для
підготовки до ЗНО, а також для
систематизації власних знань.

7

Національнопатріотична,
виховна,
спортивномасова робота

Кравцова
Ірина Іванівна

Вихователь
гуртожитку
першої
категорії

Система
організації
виховної
роботи
в
гуртожитку
закладу
професійної
(професійно-технічної)
освіти.
Методичні рекомендації
до
теки
вихователя
гуртожитку

Методичні рекомендації упорядковані на
основі діючих нормативно правових
документів та існуючих розробок із
організації
виховної
роботи
в
гуртожитку, планування та системи
роботи вихователів закладів П(ПТ)О.
Дані матеріали допоможуть вихователям
гуртожитків в організації та проведенні
виховної роботи з учнівською молоддю,
яка проживає в гуртожитках

