
Інформація про час та тематику проведення засідань ОМО  на жовтень 2017  
року на базі коледжу 

 

 

12.10.17р. – засідання ОМО бібліотекарів 

1 Майбутнє бібліотек – система УДК: проблеми переходу (Ахтирська С.Д., 
Бурая Є.П.) 
2 Універсальна десяткова класифікація: методика індексування документів 
(Савенко А.А.) 
3 Проблеми та перспективи переходу бібліотек ВНЗ І-ІІ р.а. на УДК: 
неформальне спілкування (Ющенко Л.О.) 
 
26.10.17р. – засідання ОМО викладачів біології, географі, екології 

1Розвиток інтересу до вивчення природничих дисциплін у позааудиторний 
час. Інтелектуально-розвиваюча гра «Викладачі & студенти» (Кузьомка 
З.М., Крапива В.І.) 
2 Презентації методичних розробок викладачів для апробації у ВНЗ І-ІІ р.а. в 
області (Гресь Г.О., Радченко Т.В., Шевела Л.М.) 
 
26.10.17р. – засідання ОМО викладачів фізики та астрономії 

1 1Розвиток інтересу до вивчення природничих дисциплін у позааудиторний 
час. Інтелектуально-розвиваюча гра «Викладачі & студенти» ( Марінець 
І.С., Крапива В.І.) 
2 Проблеми організації і контролю самостійної роботи студентів з фізики 
та астрономії (обмін досвідом) (Марінець І.С.) 

30.10.17р. – засідання ОМО викладачів загальнотехнічних та 
спеціальних дисциплін 

1Презентація методичних розробок викладачів для апробації у ВНЗ І-ІІ р.а. 
області (Ковальова Т.І., Савчук А.М.) 
2 Роль елементів дистанційного навчання при підготовці курсового та 
дипломного проектування (Поцелуйко І.В.) 
3 Використання особистісно-розвивальних технологій для підвищення 
професійної компетентності викладачів (Ренська І.В.) 
 



31.10.17р. – засідання ОМО викладачів української мови та літератури, 
зарубіжної літератури 

1Педагогічна трибуна. Нова українська школа. Впровадження проекту 
державного стандарту (Молочко С.Р.) 
2 Лекція «Роль освітнього волонтерства у формуванні національно-
культурного простору» (Зіневич Л.В.) 
3 Підготовка до проведення обласних етапів конкурсів і олімпіад у 2017-2018 
н.р.(Ющенко В.В.) 
4 Презентація методичних розробок для апробації у ВНЗ І-ІІ р.а. області 
(Погребна О.Й.) 
5 Культура мовлення (Баран Г.В.) 
 
31.10.17р. – засідання ОМО викладачів історії та суспільних дисциплін 

1 Педагогічна трибуна. Лекція «Реформація: успіх Європи і шанс для 
України» (Романенко О.) 
2 Досвід організації дослідницько-пошукової роботи студентів  
(Григор’єва О.І.) 
3 Обговорення умов проведення Першої історико-краєзнавчої конференції 
студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. області (Кухаренко Г.М.) 
 
31.10.17р. – засідання  ОМО завідувачів відділень 
1 1 Педагогічна трибуна. Лекція «Реформація: успіх Європи і шанс для 
України» (Романенко О.) 
2 Особистісно-орієнтований підхід до студентів у процесі підготовки 
молодших спеціалістів (Коник А.А.) 
3 Адаптація студентів нового набору. Обмін досвідом (Коваль О.П.) 
 

 

 

 

 

 


