
           Єдиною межею наших  завтрашніх звершень  

стануть наші сьогоднішні сумніви.  

Франклін Д. Рузвельт 

 

З 16.11.2020 по 20.11.2020 відбувся методичний тиждень циклової 

комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін. 

До Всесвітнього дня доброти Марченко Т.В. було створено 

інтерактивний плакат «Гуманізація в педагогіці – найкоротший шлях до 

особистості». У плакаті зібрано гуманні ідеї класиків педагогічної думки 

минулого та Нової української школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      16.11.2020 до Міжнародного дня толерантності викладачем Левченко С.В. 

було проведено тренінг для студентів «Будьте розважливі, будьте щасливі. 

Дорога до успіху – у позитиві».  Світлана Віталіївна розкривала «секрети» 

роботи з підтримання власного позитивного стану: вчила студенів позитивно 

мислити, знімати внутрішнє напруження, з оптимізмом сприймати події. 

  

 

У рамках тижня психолого-педагогічних дисциплін відбулося 

засідання творчої лабораторії:  «Інноваційні педагогічні технології – основа 

модернізації фахової освіти». На засіданні розглядались такі питання:  



• додатки Google в освітній діяльності; 

• тренди освіти: як використовувати QR-коди у навчанні. 

 

 

Спікерами онлайн-заходу виступили Сойнова Н.І. та Меленець І.О. 

Учасники творчої лабораторії ділилися досвідом використання цифрових 

інструментів Google, особливостями їх використання в умовах дистанційного 

навчання. 

17.11.2020 Тихоліз В.О. провела майстерку «Мій двобій із рефератом: як 

перемогти з честю». 

Рефератом вважається незначна у порівнянні з курсовими або 

дипломними роботами студентська наукова робота. Тому й уваги до його 

написання ми приділяємо менше і часто не дбаємо про оригінальність тексту 

і стрункості композиції – банально забуваємо про актуальні вимоги до 

реферату. Однак написання реферату – це невіддільна частина навчального 

процесу. Працюючи над ним, ми, в першу чергу, формуємо навички для 

створення більш серйозних робіт.  Саме тому написати реферат якісно 

потрібно вміти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

      17.11. Викладачем Сойновою Н.І. було організовано інформаційну 

трибуну «Якою має бути Нова українська школа?» 



     У перспективі затребуваними на ринку праці будуть фахівці, які вміють 

учитися протягом життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. 

     Чи готує до цього наша школа? Що потрібно зробити, аби вона стала 

простором освіти для сучасних українців?  Ці та інші питання стали 

предметом обговорення події. 

 

 

18.11.2020 була проведена науково-практична студентська конференція 

«Академічна доброчесність – шлях до успіху в освіті», модератором якої 

стала Левченко С.В.  

  

Якісна зміна системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів 

до навчання та викладання, утвердження чесності та етичних цінностей в 

освітньому процесі та науковій діяльності, створення нових механізмів 

побудови комунікації в закладах професійної освіти, що сприятиме 

формуванню високої академічної культури, носіями якої будуть науково-

педагогічні і наукові працівники та здобувачі освіти. 

Студенти працювали у трьох секціях: 

1. Академічна доброчесність: виклики сучасності. 

2. Ваші знання – ваш капітал. 



3. Академічна доброчесність: від теорії до практики. 

 

 

 

 

 

 

 

     18.11.2020 та 19.11.2020 викладачами Абрагам В.І., Шайковою А.Л., Шень 

В.О. було проведено олімпіади з педагогіки та психології. 

 

                                   Результати олімпіади з педагогіки 

                                       І місце –     Дєдух Т., 142 гр. 

                                       ІІ місце –     Іоннікова Ю., 141 гр. 

                                       ІІІ місце –    Коваленко І., 141 гр                                                     

 

Результати олімпіади з психології: 

 

Відділення «Початкова освіта»                 Відділення  «Технологічна                       

                                                                          освіта і фізичне виховання» 

І місце –     Семенишина А., 133 гр.        І місце – Порохнюк Д., 231 гр. 

ІІ місце –    Соловей В., 133 гр.    ІІ  місце – Прокопчук Д., 231 гр. 

                    Гопанчук Ю., 131 гр.           ІІІ місце –Світельський Ж, 231 гр.           

  

     19.11.2020 студенти четвертого  курсу 

стали учасниками провела вебінару 

«Педагогічна мозаїка «Ефективне 

спілкування як провідна складова 



професійно-педагогічної комунікації», модератором якого була викладачка 

педагогічної майстерності Дмитренко Н.І. 

Спілкування є однією з найважливіших 

умов об'єднання людей для спільної 

діяльності, в т. ч. для навчання і виховання як 

опосередкованої спілкуванням спільної 

діяльності викладача й студентів. Педагогічне спілкування має бути 

особистісно-орієнтованим, діалогічним, здійснюватися на суб'єкт-

суб'єктному рівні. Запорукою продуктивного спілкування педагога є його 

спрямованість на особистість, професійне 

володіння комунікативною поведінкою, 

уміння долати комунікативні бар'єри й 

ускладнення. Студенти і викладач 

опрацювали умови й вимоги ефективного 

педагогічного спілкування та його роль в освітній траєкторії здобувача 

освіти. 

    Цього ж дня Ніна Іванівна провела засідання «Школи професійної 

майстерності» для викладачів коледжу. 

Онлайн-зустріч носила практичне 

спрямування. Опрацьовували питання про 

можливості роботи в Сlasstime та 

Classroom для організації дистанційного 

навчання. 

       20.11.2020 розпочався майстер-класом «Ранкові зустрічі: починаємо день 

з позитиву», учасниками якого стали  студенти ІІІ курсу під керівництвом 

Марченко Т.В.  

       Ранкова зустріч – це чудовий спосіб вдало почати день у колі друзів, 

обмінятися новинами та планами, сказати кожному комплімент і 

підбадьорити того, у кого поганий настрій. Перед початком навчального дня 

вчитель збирає учнів, щоб привітатися та створити позитивний настрій. 



Ранкові зустрічі допомагають школярам більше дізнатися про однокласників 

та навчитися висловлювати власні думки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На завершення методичного тижня Левченко С.В. організувала руханку 

для студентів коледжу «Роби з нами, роби краще нас». 

 Однією з цілей НУШ є поширення фізичної 

активності на уроках – кілька хвилин руханки 

допомагають зняти напруження, розслабитись, 

перемкнути увагу, підняти настрій.  

 

Методичний тиждень викладачів психолого-педагогічних дисциплін був 

насиченим та продуктивним.  Основні меседжі, що були покладені в основу 

роботи, дають можливість стверджувати, що тільки креативний викладач 

може формувати сучасного фахівця.  

 

 


