
 

Інформація з кращого досвіду роботи в поточному навчальному році 

 

Викладач Потапова О.В. отримала Подяку голови ММО викладачів 

біології, сертифікат за участь у міській методичній конференції викладачів 

біології та сертифікат за виступ на обласній науково- методичній конференції " 

Екологія, біологія, хімія, освіта 2019", з доповіддю. 

 

 

 

В рамках декади циклової комісії загальноосвітньої та гуманітарної підготовки  

«Загальноосвітній експрес», була проведена олімпіада з математики серед 

студентів 1 курсу та цікава робота зі студентами 2 курсу по створенню 

об’ємних фігур з метою закріплення теми багатогранників, їх об’єми та площі. 

 

 



Студенти коледжу прийняли участь у заході до всесвітнього дня безпечного 

інтернету, за що отримали сертифікати, а також отримали загальний сертифікат 

для коледжу.  Закінченням цього проекту стала конференція серед студентів 1 

курсу під гаслом  «Безпека в інтернеті». Студентам було дуже цікаво і тема 

дуже актуальна. 

 

Педагогічні працівники коледжу централізовано (з 10.02 по 14.02.2020р. Форма 

навчання  - інституційна (вечірня) - 30 год.) пройшли курси підвищення 

кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» за акредитованою спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» за навчальною програмою «Розвиток професійних компетентностей» на 

прикладі дисциплін, які вони викладають та отримали сертифікати. Автор 

иетодики – доцент Карманенко Василь Васильович, директор офісу 

студентського омбудсмена ПУЕТ, кандидат педагогічних наук.  

 



У поточному навчальному році в коледжі було проведено мовознавчий 

конкурс-гру "Мово українська, мово солов'їна..." присвячений до Дня 

української писемності та мови, який відзначається щорічно.  

У заході взяли участь студенти груп Е-11-19 та Е-12-19. Під час гри учасники 

показали свою ерудицію, знання української мови, винахідливість. У цікавій 

формі проходили змагання між командами "Словограй" та "Мовознавці". 

Перемогу здобули студенти групи Е-11-19, показавши більш кращі та грунтовні 

знання з української мови. 

 

 

 

З метою відтворення обряду проведення вечорниць у Коледжі електрифікації 

було проведено театралізовану виставу «Андріївські вечорниці». Організувала і 

провела цей захід викладач української мови та літератури Кравець О.В. разом 

зі студентами групи Е 21-18. «Андріївські вечорниці» - це свято народної 

мудрості, традицій, української народної пісні, бо які ж вечорниці без пісень. 

Вистава розкрила красу і таємничість обряду проведення вечорниць. Студенти 

із задоволенням, веселим настроєм співали, розігрували обряди, танцювали. Всі 

присутні змогли поринути в атмосферу українського гуляння. Під час 

перегляду вистави глядачі мали можливість оцінити красу та велич українських 

народних костюмів, обрядів та пісень, розширити свої знання з народознавства 

та зарядитись веселим настроєм. Студенти відтворили увесь колорит 

української культури та мали можливість проявити свої таланти, відчути себе 

акторами, артистами. 



 

В щорічному конкурсі методичних розробок 

викладачів ММО інформатики та КТ – 2019-2020  н. 

р.  методична розробка на тему: «Чути себе: як 

боротись з професійним вигоранням у викладачів» 

викладач  Гостева О.К. зайняла ІІ місце. 

 

 

Студент групи Е-12-19 Гінчук Руслан приймав участь 

у міській олімпіаді з інформатики та комп’ютерних 

технологій, де показав непогані результати.  

 

 

 

Шаманов Борис учасник міської студентської 

науково-практичної конференції "Біологічні 

дослідження- 2019" 

 

Проведення  на базі нашого коледжу  ММО 

викладачів хімії, біології і екології, з досвіду 

роботи та відкритого навчально-виховного 

заняття на тему: "Казковий світ хімії і екології" 

та демонстрація фіналу конкурсу екологічних 

поділок "Друге життя ..." 



 

У грудні 2019 року викладач Потапова О.В зайняла  почесне І місце в 

міському конкурсі методичних розробок викладачів хімічних дисциплін  ЗВО І 

- ІІ р.а. за «Сценарій  відкритого  навчально-виховного заняття на тему: 

«Казковий світ хімії і екології». 

 

У 2019-2020 н.р. команди коледжу ставали 

призерами міських спартакіад.  

З волейболу – 5 місце, баскетболу – 4 місце, футбол 

– 3 місце, гирьовий спорт – 2 місце, л/атлетика – 5 

місце, крос – 2 місце.  

 

Обласна спартакіада, нажаль, не проводилась через 

карантин. 

 

В Міському огляді-конкурсі на кращу організацію 

спортивної роботи  серед ЗВО І-ІІ р.а. за 2019 - 2020 

н.р. в 2 групі (менше 500 чол.)  коледж зайняв 4 

місце. 

 

На дистанційному навчанні здобувачі освіти  нашого коледжу прийняли  

активну участь у різноманітних проектах. Одним із таких був нещодавній 

проект під назвою «Дівчата заряджають технології».  

Ця подія була присвячена IT 

технологіям та їх місця у 

сучасному світі. Наприкінці 

студенти пройшли тестування, за 

що отримали особисті 

сертифікати учасників та 

вибороли сертифікат для коледжу. 

 


