План проведення тижня кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін
Освіта, яка не вчить жити
успішно в сучасному світі не
має жодної цінності.
Кожен з нас приходить в життя
в природженою здатністю жити
щасливо й успішно.
Роберт Кіосакі
Мета: активізувати проблеми в роботі кафедри в новому навчальному
році, підвищити роль викладацького складу кафедри в формуванні іміджу
навчального закладу.
Термін проведення: 1 жовтня – 8 жовтня 2015 року.
Місце проведення: Актовий зал, аудиторний фонд КУТЕП.
Четвер 01.10.2015 р. о 12:30 (ауд. 415). Зустріч з випускниками
університету та працівниками виробництва. Учасники: студенти 1 курсу
університету і училища (Відповідальні: Фоменко Н.А. декани факультетів,
куратори студентських груп)
Понеділок 05.10.2015 р. о 12:30 (Актова зала) Урочисте привітання
викладачів з Днем працівника освіти (Відповідальні: Рибка Т.О., Тимейчук
А.Л., 1 курс університету, Студ. рада)
Вівторок 6.10.2015 р. о 12:30 (ауд. 224) Інтеграція науки й навчання.
Зустріч з науковцями НДІ українознавства. Учасники: викладачі університету,
магістри напряму «Туризмознавство». Відповідальні: Соболєв В.В., Кручек
О.А., Владимиренко В.Є.
Середа 07.10.2015 р. о 12:30 (ауд. 320) Круглий стіл «10 кроків до
майстерності викладача: педагогічні роздуми». Учасники: викладачі.
Відповідальні: Мороз Л.В., Цехмістрова Г.С., Мельник І.Л., Тимейчук А.Л.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
10 КРОКІВ ДО МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА: ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ
Круглий стіл
Крок № 1. Пошук – шлях до успіху
У будь-якої людини, зокрема і в усіх разом є певна мета прагнучі до якої, вони одне
вибирають, іншого уминають.
Арістотель
Виступ: Муковський І.Т.
Крок № 2. Самоосвіта - джерело досконалості
Учитель живе доти, доки вчиться; як тільки він перестає вчитись в ньому вимирає вчитель.
Костянтин Ушинський
Виступ: Фоменко Н.А.
Крок № 3. Компетентність – основа професійної діяльності
Найпрекраснішим на світі є дитина, що впевнено рухається життєвою дорогою, після того,
як ви показали їй шлях.
Конфуцій
Виступ: Матвєєва Г.В.
Крок № 4. Духовність – основа гуманності
Педагог покликаний лікувати дитячі душі.
Я. Корчак
Виступ: Линчак І.М.
Крок № 5. Комунікабельність – ключ до співпраці.
Мистецтво виховання передбачає насамперед мистецтво творити, звертатися до людського
серця.
В. Сухомлинський
Виступ: Мороз Л.В.
Крок № 6. Творчість – особливий дар
Учитель має бути творцем
Софія Русова
Виступ: Міхо О.І.
Крок № 7. Інноваційність – вимога сучасності
Учитель – це той, хто думає про зміни й інновації як про своє життя
Л. Михайлик
Виступ: Мініч І.М.
Крок № 8. Досвід – скарбниця педагогічної мудрості
Даруй себе дітям! Будь терплячим і будь готовим до зустрічі з ними в дитинстві.
Ш. Амонашвілі
Виступ: Цехмістрова Г.С.
Крок № 9. Конкурентоспроможність – запорука самоствердження
Це велика працелюбність і професійність конкуренція на теренах «методичного олімпу»
(Огляди конкурси, семінари, дискусії)
В. Круглицька
Виступ: Федорченко Н.В.
Крок № 10. Майстерність – мірило професіоналізму
Хто творить розумну і добру людину – найкращий майстер
Народне прислів’я.
Виступ: Луцій О.П.

