У 2014-2015 навчальному році методична робота викладачів кафедри була
спрямована на підготовку акредитаційної справи підготовки магістра з галузі
знань 1801. Специфічні категорії спеціальності 8.18010012 Управління
інноваційною діяльністю (Гриньова М.В., Сорокіна Г.Ю., Ткаченко А.В.,
Неділько-Жданова О.Г.), а також на дидактичне забезпечення курсів, які
читаються викладачами кафедри. У центрі уваги цього року – розробка НМКД
для нової спеціальності, а також удосконалення НМКД кафедральних
дисциплін, діяльність концентрувалася навколо колективних, групових та
індивідуальних форм роботи.
Колективні форми охоплювали весь викладацький склад кафедри і
представлені роботою методичного семінару для забезпечення дидактичного
опанування самостійної роботи студентів і магістрантів. Методичний семінар
проводився раз у два місяці, здійснюючи колективне обговорення нагальних
методичних проблем.
Велика увага приділена удосконаленню навчальних, робочих програм: на
кафедрі функціонують 36 авторських навчальних і робочих програм.
Для поліпшення професійної підготовки студентів і магістрантів кафедрою
педагогічної майстерності та менеджменту ім. І.А. Зязюна ПНПУ у 2014-2015
н.р. проведена така методична робота:
1. розроблено 10 НМКД (нормативних дисциплін) для спеціальності
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю
2. модернізовано НМКД усіх дисциплін, які читалися раніше, увагу звернено
на оновлену рекомендовану літературу, тестові завдання, опорні конспекти;
3. розроблено 20 навчальних програм вибіркових дисциплін для
спеціальності 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю;
4. розроблено Програму "Організація та зміст фахової практики магістрів зі
спеціальності 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю";
5. поновлено комплект електронного програмного забезпечення курсів, який
містить 33 комплекси, у тому числі з організації науково-дослідницької
практики магістрантів (доц. Н.М.Пивовар);
6. створено електронні варіанти опорних конспектів лекцій, завдань до
практичних занять та організації самостійної роботи студентів, що забезпечило
систематичність в їх навчальній діяльності;
7. видано посібник з грифом «Управління навчально-виховним процесом»
для вищих навчальних закладів (М.В. Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю.
Сорокіна);
8. видано навчально-методичний посібник "Основи інноваційного управління
навчальними закладами";
9. підготовлено до друку посібники з грифом для загальноосвітніх
навчальних закладів «Управління навчально-виховним процесом» (М.В.
Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю. Сорокіна). «Основи сучасного виховання»
(М.В. Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю. Сорокіна);
10. розроблено Модуль "Основи інноваційного управління навчальними
закладами" за компетентнісним підходом;
11. для розвитку творчого потенціалу студентів розроблено систему творчих
завдань до курсів, які читаються викладачами кафедри;

12. широко використовуються мультимедійні засоби у навчанні (доц.
Г.Ю. Сорокіна), залучення студентів до розробки електронних презентацій
творчих завдань (проф. Н.М. Кривонос, доц. Л.В. Малаканова);
13. проведення практичних занять з магістрантами в навчальних закладах
різного типу і різного рівня акредитації (доц. Н.М.Пивовар, проф.
Н.М.Кривонос);
Індивідуальні форми методичної роботи членів кафедри представлені
підготовленими варіативними дисциплінами, а також розробкою дидактичного
матеріалу до занять.
Кафедра виступила організатором 6 конференцій та семінарів, які містили
аналіз методичних проблем :
1. Міжнародна науково-практична конференція "Реалізація виховного
потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів
України" 30 вересня – 1 жовтня 2014 р.;
2. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління інноваційними
проектами" 13 березня 2015 р.;
3. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління інноваційною
діяльністю в освіті та у виробництві" 13 березня 2015р.;
4. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управлінська майстерність
керівника навчального закладу" 13 березня 2015р.;
5. ХІV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна свобода
особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана
Зязюна" 13 березня 2015р.;
6. Міжнародна науково-практична конференція "Методика навчання
природничих дисциплін у середній та вищій школі" (ХХІІ КАРИШИНСЬКІ
ЧИТАННЯ) 21-22 травня 2015р.
Члени кафедри здійснювали методичну роботу не лише в університеті, а й
за його межами. Кафедра співпрацює з педагогічним колективом навчальнометодичного комплексу ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольськ, проф. Н.М.
Кривонос читала лекцію і проводила практикум у школі «Лідер майбутнього»
на тему «Майстерність управління конфліктом». Велику організаційнометодичну роботу провели доц. А.В.Ткаченко (виступи присвячені
А.С.Макаренку). Ст.викл. Ю.П. Кращенко веде школу «Лідер майбутнього»,
веде очно-заочну хімічну школу в Полт. ЕНЦУМ. Доценти О.Г. ЖдановаНеділько, Н.М. Пивовар і М.О. Герасименко провели семінари у школах м.
Полтави, Л.В. Малаканова виступила перед учителями в ПОІППО на тему
"Сім’я – простір радісної, щасливої життєдіяльності дитини", Ю.І. Боловацька
виступила на методичному семінарі у ЗОШ № 11 на тему "Технологія
конструювання культурно-дозвіллєвих заходів", Н.М. Пивовар надала
методичну допомогу Терешківській ЗОШ І-ІІІ ст. в розробці навчальної
програми "Школа олімпійського резерву".

