
Педагогічні читання - 2017 

   16 березня 2017 року  проходили  педагогічні читання, як одна із традиційних форм науково-
методичної роботи  з покращення педагогічної майстерності, направлена на відкритий обмін 
досвідом  педагогічних працівників з навчання та виховання учнів ПТНЗ. 

Метою педагогічних читань було визначено: 

  активізувати впровадження в практику роботи педагогічних працівників училища ідей 
інноваційної педагогіки, орієнтованих на вдосконалення навчального процесу; 

  пошук ефективних технологій і методик навчання, виховання, розвитку, орієнтованих на 
результат; 

 обмін педагогічним досвідом та удосконалення навчально–методичної, наукової та 
творчої співпраці з колегами; 

 застосовувати  активні та інтерактивні методи навчання на уроках та в позаурочний час; 

 удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників; 

  оновлення інформаційного та методичного забезпечення навчально-виробничого та 
виховного процесу; 

 поширення перспективного досвіду в педагогічній діяльності. 

  На початку педчитань увазі присутніх була представлена  презентація методиста училища 
Плечій Є.- Р.М. на тему «Реалізація інноваційних форм навчання для підвищення якості 
підготовки кваліфікованих робітників у навчально-виробничому та навчально-виховному 
процесі ВПУ №8 м.Стрия». Методист училища, відмітила, що основним орієнтиром для 
викладачів та майстрів в/н в ПТНЗ є підготовка учнів як конкурентоспроможного працівника на 
ринку праці, з якісними знаннями, уміннями, відповідними навичками, наполегливістю.  

 Вивчаючи досвід роботи педагогічних працівників у міжатестаційний період, Плечій Є.- 
Р.М., зазначила, що педагоги    училища у своїй педагогічній діяльності використовують 
різноманітні інноваційні підходи щодо підвищення якості професійної підготовки 
молодих кваліфікованих робітників. Ця цілеспрямована багатогранна діяльність педагогів 
спрямована на результативність усього навчального процесу.  Застосування інноваційних 
підходів з підвищення якості професійної підготовки дає можливість планомірно й постійно 
удосконалювати навчально-виробничий і навчально-виховний процес. 

 Найважливіша риса сучасного професійного навчання - його спрямованість на те, 
щоб навчити учнів не лише пристосовуватись, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали 
соціальних змін.  

Тобто мета професійного навчання:   сформувати знання, уміння і  навички визначеного рівня 
кваліфікації, що дасть можливість кожному випускникові володіти професійними 
компетентностями визначеними ДСПТО, а це в свою чергу забезпечить кожного випускника бути 
конкурентно спроможним на ринку праці. 

 Педагогічні працівники представили свій досвід роботи колегам у  міжатестаційний період. 
Під час демонстрації портфоліо викладачі та майстри в/н висвітлили основні форми і методи 
роботи на уроках, реалізацію інноваційних  форм навчання, уміння здійснювати індивідуальний 
підхід до навчання і виховання, піднімалися та обговорювалися питання щодо підвищення в 
учнів мотивації до навчальної діяльності. 

Теми методичних робіт, які були висвітлені педагогічними працівниками є актуальними, всі 
присутні обмінювалися думками, щодо сприяння творчому та професійному розвитку 
викладачів, майстрів виробничого навчання,  поширення перспективного досвіду в педагогічній 
діяльності. 
 



 

 

 

  



  

        

 

 

     


