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Головні освітні завдання, 
над реалізацією яких працювали 

викладачі циклової комісії

Забезпечення ґрунтовної 
теоретичної та практичної 
підготовки здобувачів освіти в 
умовах дистанційного та 
змішаного навчання з 
урахуванням індивідуальних 
можливостей і здібностей 
студентів.

Ефективне упровадження у 
навчально-виховний процес 
сучасних інформаційних 
технологій та цифрових освітніх 
платформ з метою надання 
якісних освітніх послуг, 
формування ключових 
предметних компетентностей та 
позитивної мотивації студентів 
до успішного навчання.

Підвищення професійного рівня та 
інформаційної компетентності 
викладачів, їх готовності до 

інноваційної діяльності в умовах 
змішаного навчання.



Навчально-методична робота 
викладачів, проведена упродовж 

поточного навчального року
 Створено та удосконалено електронні навчально-методичні 

комплекси з предметів і фахових дисциплін, зокрема 
мультимедійні презентації, відеопрезентації лекцій за допомогою 
програми Movavi screen recorder studio, відеоролики, 
корекційно-розвивальні завдання, методичні рекомендації та 
інструкційні картки до проведення лабораторних, практичних і 
семінарських занять, інші навчальні матеріали для дистанційної 
демонстрації.

 Оновлено навчальні та робочі програми з предметів і дисциплін, 
екзаменаційні матеріали для проведення перевідних іспитів.

З метою якісної підготовки студентів до успішного складання 
блоку НМТ з математики викладачами розроблено онлайн-тести, 
проведено додаткові заняття-тренінги для студентів ІІ курсу усіх 
навчальних груп (викладач Гиндрюк В.В.), індивідуальні 
консультації за допомогою відеозв’язку, чату, інших Інтернет-
ресурсів.



 Розроблено завдання для проведення директорських 
контрольних робіт з навчальних дисциплін та проведено і 
проаналізовано відповідні результати написання цих робіт.

 Створено різнотипові тести для закріплення вивченого 
матеріалу та тематичного і підсумкового контролю знань 
студентів, підсумкові контрольні роботи з дисципліни 
«Інформатика і КТ» з використанням електронних таблиць 
(викладач Горячкін В.П.).

 Видано навчально-методичний посібник «Методичні 
рекомендації з математики для дистанційного навчання та 
підготовки до ЗНО студентів ВСП «УТЕФК КНТЕУ» (викладач 
Мулеса Т.Ф.), збірник астрономічних диктантів для 
студентів ІІ курсу (викладач Гречин М.І.).

 Опубліковано 4 наукові праці у наукових виданнях 
(викладачі Денчиля-Сакаль Г.М., Гиндрюк В.В.).

 Проведено круглий стіл-обмін досвідом з питань шляхів 
формування системи електронного навчання, роботи з 
використанням «віртуальних лабораторій», створення 
онлайн тестів з допомогою платформ «На урок», 
«Всеосвіта», Google Form,  Think Global Online, інші заходи. 



Методичні посібники викладачів, 
авторські публікації у наукових виданнях



Успішне підвищення фахової кваліфікації та 
професійної майстерності викладачів

шляхом участі у вебінарах, тренінгах, курсах, семінарах, 
стажування в ДВНЗ «УжНУ».

Педагогічне звання «викладач-методист» за результатами 
чергової атестації присвоєно викладачу математики Мулесі Т.Ф.





Результати та здобутки
науково-пошукової роботи викладачів зі 

студентами
13 жовтня 20221 р. на базі ВСП 
«Вінницький торговельно-
економічний фаховий коледж 
КНТЕУ» була проведена 
Міжвузівська науково-практична 
онлайн - конференція на тему 
«Розвиток внутрішнього туризму в 
Україні: проблеми та 
перспективи», у якій взяла участь 
студентка І курсу Канчі Анна-Софія 
з доповіддю «Вплив сучасної 
туристичної діяльності на 
навколишнє природне 
середовище» (науковий керівник –
викладач біології і екології, 
кандидат біологічних наук 
Денчиля-Сакаль Г.М.)





Викладачами комісії проводилась  активна 
профорієнтаційна діяльність серед учнівської 

молоді шкіл міста та районів області

Завідувач відділення 
харчових технологій, 
викладач математики, 
Гиндрюк В.В. провів 
профорієнтаційну 
роботу у школах 
Рахівщини. Особливо 
теплою була зустріч з 
учнями 9-х класів 
Косівсько-Полянської
школи І-ІІІ ступенів, яку 
в 1974 році закінчив 
Василь Гиндрюк.



студентів

пошуку ефективних та 
оптимальних шляхів 
реалізації дистанційного 
навчання, використання 
різноманітних цифрових 
інструментів, віртуального 
навчального середовища,
тематичних 
експериментальних 
відеоблоків, відеоуроків з 
використанням You Tube -
каналу, проведення онлайн-
тестування з 
автоматизованою перевіркою 
тощо…

участі викладачів у 
волонтерській 
діяльності, проведення 
виховних заходів з 
наданням 
конструктивних порад 
та рекомендацій 
студентам щодо дій у 
разі виникнення 
небезпечних ситуацій у 
військовий час та 
підтримки 
психоемоційного стану 
студентів.

Особливості oнлайн - навчання,
зумовлені карантинними обмеженнями та 

введенням в Україні воєнного стану,
спонукали викладачів циклової комісії до:



Творчий підхід викладачів до проведення 
занять

Виконання 
студентами завдань 

з математики 
патріотично-мотивуючого 
характеру, пов'язаних з 
символізмом та любов'ю 

до рідної країни. 
(Викладач Денчиля М.І.)





Ефективне використання сучасних освітніх Інтернет-платформ
і технологій на заняттях фізики відкривають перед студентами 
можливість самостійного і творчого дослідження та навчання.

Проведення студентами 
віртуальної лабораторної  роботи 
«Визначення коефіцієнта тертя 
ковзання» та практичної роботи 
«Визначення положення тіл на 
небесній сфері» за допомогою 
рухомої карти зоряного неба з 

використанням програми 
Stellarium (Викладач Гречин М.І.)



РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА 
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ

(Викладач Чернобук Г.Г.)



Демонстрування студентами І курсу власностворених
відеороликів з хімії за результатами проведених 

експериментів



Джерела небезпечних ситуацій у 
військовий час

Проведено актуальну на часі інформаційно -
просвітницьку годину

«Дії студентів у разі виникнення загрозливої 
життю ситуації» 

1

Викладач біології і екології 
та БЖД і основ охорони праці
Ганна ДЕНЧИЛЯ-САКАЛЬ



Порядок дій у разі виявлення
підозрілого предмету

9

Негайно повідомити про небезпечну знахідку та її розташування оперативно-
рятувальну службу ДСНС, поліцію, місцеві органи влади, оточуючих. Встановити
попереджувальні знаки або огорожу. 



Тематична виховна година
«Психоемоційна безпека під час військового стану» 

з елементами практичної стабілізації  
(проведена викладачем БЖД і основ охорони праці 

та практикуючим психологом Касардою Л.Ш)



Виховання у студентів почуття 
патріотизму та гордості за нашу Україну

Конкурс серед студентів І курсу 
«Козацькому роду нема переводу»

Викладач Івановчик О.М.



Цікавий інтерес та приємні враження справила
на студентів І курсу проведена навчально-пізнавальна 

екскурсія до Ботанічного саду ДВНЗ «УжНУ» 
під керівництвом викладача біології і екології Денчилі-Сакаль Г.М.
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