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«Професія вчителя – одна з найвеличніших. І саме освітяни 

відіграють вирішальну роль у розвитку і становленні особистості 

та у формуванні суспільства загалом. А все це у свою чергу впливає 

на розвиток економіки країни та всього світу». 

Сергій ШКАРЛЕТ, 

Міністр освіти і науки України 

 



16 листопада 2021 року в Коростишіському педагогічному фаховому 

коледжі імені І.Я. Франка відбулась III викладацько-студентська науково- 

практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, 

креативність, професіоналізм». 

Мета конференції: залучення здобувачів освіти до наукової діяльності, 

пошук рішень із актуальних проблем сучасної педагогіки, обмін науковими 

результатами і дослідницьким досвідом.  

Безпосередньо в роботі конференції взяли участь 15 доповідачів. 

Програма конференції передбачала роботу в трьох наукових секціях: 

 

 

 

 

 

 

 

I СЕКЦІЯ 

1) Формування професійних компетентностей у здобувачів фахової 

передвищої освіта.  

2) Розвиток критичного мислення здобувачів освіти як педагогічна 

проблема.  

3) Підготовка майбутніх учителів з початкової освіти у контексті 

цифровізації суспільства. 

4) Психологічні особливості професійного становлення майбутніх учителів 

з початкової освіти. 

5) Психологічна компетентність майбутніх учителів з початкової освіти як 

складова професійної компетентності. 

II СЕКЦІЯ 

1) Науково-дослідна робота як засіб розвитку творчих здібностей 

майбутніх педагогів. 



2) Можливості арттерапевтичного живопису та образотворчого мистецтва 

(реалії сьогодення та шляхи розвитку творчих можливостей учня). 

3) Принципи складання портфоліо в НУШ.  

4) Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога.  

5) Самоосвіта як основа професійного розвитку майбутнього педагога. 

III СЕКЦІЯ 

1) Особливості використання інноваційних технологій у сучасній 

початковій освіті.  

2) Особливості формувального оцінювання здобувачів початкової освіти. 

3) Моделювання уроку фізичної культури за програмою НУШ. 

4) Упровадження медіаграмотності на уроках в початковій школі.  

5) Зміна ролі шкільної бібліотеки в освітньому процесі на сучасному етапі. 

Із вітальним словом до учасників зібрання звернулася доктор 

педагогічних наук, експерт із неформальної освіти, тренер 

освітніх програм Оксана САМОЙЛЕНКО, яка повідомила про 

сучасні практики забезпечення якості фахової передвищої освіти 

в контексті євроінтеграції, теоретичні та практичні аспекти компетентнісно-

орієнтованої підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. 

Модератором заходу виступила аспірантка кафедри педагогіки, 

професійної освіти та управління освітніми навчальними закладами 

Житомирського державного університету імені Івана Франка Світлана 

ЛЕВЧЕНКО, яка привітала усіх учасників конференції із Міжнародним днем 

толерантності й засвідчила актуальність заходу та доцільність обміну думками і 

знаннями учасників конференції. 

 

 

 

 

 



Увагу учасників конференції зацікавила інтерактивна взаємодія викладача 

української літератури та української мови з методикою навчання Світлани 

ДОЛІНГОВСЬКОЇ, яка була присвячена формуванню критичного мислення. 

 

Змістовну доповідь на тему «Підготовка майбутніх учителів з початкової 

освіти у контексті цифровізації суспільства» представила викладач фізико-

математичних дисциплін Діна СТОРОЖИНСЬКА, яка вказала на основні 

цифрові компетентності, які необхідно розвивати в сучасній освіті. 

Студент 341 групи Даніїл СТАСЮК розповів про психологічні 

особливості професійного 

становлення майбутніх учителів з 

початкової освіти. 

Практичний психолог 

(психотерапевт) коледжу Лариса 

МАРТИНЮК повідомила майбутнім вчителям про важливість володінням 

глибокими знаннями психіки школяра, розумінням їх психічних станів, 

уміннями добирати для уроків і заходів інформацію, контролювати свою 

діяльність і поведінку, а також індивідуальними психічними та фізіологічними 

властивостями, що забезпечують ефективне формування професійної 

компетентності. 

У своїй доповіді навела цікаві дані 

про науково-дослідну роботу як засіб 

розвитку творчих здібностей майбутніх 

педагогів  Олександра ТОВКАЧ, 

студентка 133 групи. 



Студентка 132 групи Валерія Нідзелик вказала на реалії сьогодення та 

шляхи розвитку творчих можливостей учня 

через використання арттерапевтичного 

живопису та образотворчого мистецтва.  

Щоб краще розібратися з тим, які виклики 

має вчитель нового взірця, та наскільки вимоги 

до педагога змінилися у Новій українській школі, ми запросили на 

конференцію вчителів початкових класів Ірину КІНЕВИЧ і Олену 

МЕЛЬНИЧЕНКО. 

 

 

 

Учителі Нової української школи наголосили, що сьогодні учні замість 

запам’ятовування фактів та понять набуватимуть компетентностей. Це – 

динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну або подальшу навчальну діяльність. 

Тобто у здобувачів освіти формується ядро знань, на яке будуть накладатись 

уміння цими знаннями користуватися, а також цінності та навички, що 

знадобляться випускникам української школи у професійному та приватному 

житті. 

Про толерантність як ціннісну основу професійної діяльності педагога 

доповіла Олександра ІВАЩУК, студентка 113 групи.  



У своїй доповіді студентка 121 групи Софія КРИВОРУЧКО, зазначила, що  

самоосвіта вчителя є основною формою підвищення педагогічної 

компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення 

педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. 

Про особливості використання інноваційних технологій у сучасній 

початковій освіті повідомила Марія КРАВЧУК, студентка 143 групи. 

Що таке формувальне оцінювання учнів та за яким алгоритмом його 

організовують розповіла студентка 311 групи Юлія БАБІЧ. 

Із моделюванням уроку фізичної культури за програмою Нової української 

школи познайомила Любов ПАЛАМАРЧУК,  студентка 341 групи. 

Чому у сучасному світі важливо бути медіаграмотною людиною та як 

відбувається упровадження 

медіаграмотності на уроках у початковій 

школі доповіла студентка 143 групи 

Владислава АВТЮХОВИЧ. 

На завершення конференції 

бібліотекар коледжу Оксана КРАВЧЕНКО зазначила про  зміну ролі шкільної 

бібліотеки в освітньому процесі на сучасному етапі та побажала здобувачам 

освіти розширювати коло наукових пошуків, активніше приймати участь у 

наукових заходах. 

Доповіді учасників конференції викликали зацікавлення слухачів та жваві 

дискусії серед присутніх. 

Учасники та всі присутні на викладацько-студентській науково-практичній 

конференції зазначили високий рівень доповідей та методичного забезпечення   



проведеного заходу. Відмічено необхідність долучати здобувачів освіти до 

активної творчої наукової діяльності та участі в конференціях різного рівня.  

За результатами конференції було опубліковано збірник матеріалів. 

Покликання на конференцію: 

 

 

 

 

 


