
Педагогічне партнерство та обмін досвідом – це одна із форм методичної 

роботи, прерогативою якої є активний обмін напрацьованого матеріалу.  

17 жовтня 2018 року на базі ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж 

імені І.Я.Франка» Житомирської обласної ради відбулася рада директорів та  

засідання методичних об’єднань заступників директорів з навчальної роботи та 

методистів педагогічних закладів вищої освіти І-ІІ р.а. Центрального регіону 

України. 

 

  До конструктивного обговорення наріжних питань сучасної освіти 

долучилися і представники керівних органів. Учасники  круглого столу "Місце 

педагогічних коледжів у системі освіти України: проблеми, перспективи"  

вступали в активну дискусію із Балубою І.А., керівником експертної групи з 

питань   освіти  дорослих  та  педагогічної   освіти   директорату   вищої освіти і  

 

освіти дорослих МОН України, Котоловець Л.О., завідувачем сектору наукового 

та навчально-методичного забезпечення модернізації змісту підготовки 

молодших спеціалістів Державної наукової установи "Інститут модернізації 

змісту освіти". Доречною була інформація щодо результатів першої спроби 

участі студентів коледжів у ЗНО.  Директор Вінницького регіонального центру 



оцінювання якості освіти Кузьменко Г.І. та його заступник Марцева Л.А. 

озвучили особливості проведення ДПА з української мови у формі ЗНО для 

студентів закладів вищої освіти у 2017 році.  

  

Ведуча круглого столу Білокобильська Л.Б., голова ради директорів 

педагогічних закладів вищої освіти І-ІІ р.а. Центрального регіону України, 

директор КЗ СОР "Лебединський педагогічний коледж імені А.С.Макаренка" 

уміло скориговувала дискусію. До слова було запрошено і господарів заходу: 

Мороза В.М., директор ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені 

І.Я.Франка" Житомирської обласної ради, як ознайомив присутніх із 

особливостями діяльності коледжу, викладача соціально-економічних дисциплін 

Самойленко О.А.,  кандидат    педагогічних   наук,    докторанта   Житомирського 

 

державного університету імені Івана Франка, яка презентувала особливості 

міжнародної співпраці навчального закладу за програмою "Освіта без кордонів".  



"Нова   українська   школа:   педагогіка   партнерства"   –  провідний     мотив  

 

майстер-класів, які відвідали учасники засідання. Викладачі дисциплін за 

вибором студента спецкурс "Нова українська школа" та "Альтернативні 

педагогічні технології в початковій школі" презентували перші напрацювання.   

 

Під час тренінгу «Нова українська школа – освітнє середовище, що 

належить дітям» студенти 142 групи спеціальності "Початкова освіта" під 

керівництвом тьютора Марченко Т.В., старшого викладача, викладача вищої 

кваліфікаційної  категорії, вчилися створювати комфортні умови для навчання 

майбутніх учнів.  

 



Творча лабораторія "Науково-педагогічний проект "Інтелект України": 

успіх, здобутки, проблеми", якою керувала Тихоліз В.О., викладач-методист, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, досліджувала зі  студентами 141 

групи спеціальності  "Початкова освіта" особливості упровадження 

альтернативних технологій у початковій школі.  

 У процесі обговорення присутні відзначили високий науково-методичний 

рівень проведених заходів, професіоналізм викладачів та сформовані початкові 

фахові компетентності у студентів. 

       

  Відчуття  насолоди, патріотично наснажені почуття викликав у присутніх 

музичний    калейдоскоп      "Співати   в   ім'я   любові!  Жити   в   ім'я   людини!",  

 

підготовлений  викладачами та студентами коледжу під керівництвом заступника  

директора ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" 

Житомирської обласної ради Демченко А.М. 



Позитивне емоційне враження на гостей справила виставка картин 

Гончарука М.К. "Мій рідний край,   моя  земля" та    виставка    виробів   народного    

 

декоративно-прикладного мистецтва Малої академії  "Криниченька" (керівник 

Марчинська Л.В.).  

 Основним меседжем зустрічі можна вважати слова 

В.О.Сухомлинського   "Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники 

однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. Школа — це передусім 

учитель. Особистість учителя — наріжний камінь виховання".  

 

Майбутнє держави залежить від інтелекту та високого рівня моральної 

свідомості громадян. Тому суспільство, яке усвідомило цілі подальшого 

розвитку і постійно завойовує нові знання, здатне адекватно сприймати, плідно 

вирішувати життєві  проблеми,  очікує процвітання.  Реалії  сьогодення  

свідчать, що розвиток нашої країни, її успіхи, залежать від здатності суспільства 

перетворювати у життя намічені плани, динамічно рухатися шляхом 

економічного та соціального розвитку і, насамперед, від духовного, 

інтелектуального потенціалу людей.  


