
Найкращий учитель для дитини той, хто духовно 

спілкується з нею, забуває, що він учитель, і бачить у 

своєму учневі друга, однодумця.. 

В. О. Сухомлинський 

З 12.11.2018 по 16.11.2018 у коледжі пройшов методичний тиждень 

предметної (циклової) комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін. 

      Цього року ми відзначаємо 100-

річчя від дня народження 

В.Сухомлинського, творчість якого – 

унікальне явище в українській і світовій 

педагогіці. Студенти і викладачі коледжу 

долучилися до відзначення цієї видатної події. 12 листопада 2018 року 

стартував Веб-квест «Яблука з саду В.О. Сухомлинського» (розробник 

викладач Савіна М.В.). 

У рамках тижня пройшли олімпіади з педагогіки і психології, які провели 

викладачі комісії Шень В.А., Абрагам В.І., Шайкова А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати олімпіади з психології: 

І місце –     Горай М.І., 133 гр.                  І місце – Кобилинський О., 231 гр. 

ІІ місце –    Грищенко В.С., 131 гр.    ІІ  місце – Корженівський В., 231 гр. 

                    Гриб М., 132 гр.                       ІІІ місце – Бородавка Н., 231 гр. 

ІІІ місце –   Курдиш Т., 133 гр.                                Кравчук О., 231 гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    Круківська А.В., 132 гр       

           



Результати олімпіади з педагогіки: 

 

І місце –     Шиш Т., 341 гр. 

                    Савіцька В., 144 гр. 

ІІ місце –    Присяжнюк В., 144 гр. 

                    Матвійчук І., 142 гр. 

ІІІ місце –   Волощук А., 341 гр. 

                    Ляхович І., 142 гр. 

Тихоліз В.О. організувала та провела  

засідання «Школи професійного росту 

молодого викладача». Розглядаючи питання 

підготовка викладача до атестації, 

ознайомила з   Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України 06.10.2010 №930, розкрила принципи, яких необхідно 

дотримуватися при підготовці до атестації.  

З питанням «Вимоги до сучасного заняття» виступила викладач      

Кравченко О.А., яка поділилася з присутніми окремими прийомами, які можуть 

підвищити ефективність заняття. 

 

Викладач Левченко С.В. організувала вернісаж колективних творчих 

справ для студентів 121-123 навчальних груп. Учасники вернісажу готували 

КТС під назвами «Захоплюючий світ динозаврів», «Подорож країною 

Діснейленд» та «Шануймося, бо ми того варті». 



Студенти ІІ курсу  за всіма правилами аукціону вели «торги», під час 

яких аналізувалися переваги різних технологій та передбачувані труднощі їх 

впровадження у початкових класах. 

Оцінювалися творчий підхід і  наявність етапів проведення КТС, а саме:  

 

артистизм, фантазія, новизна, врахування вікових особливостей учнів та 

актуальність теми. Перемогу здобули студенти  121 навчальної групи. 

          14 листопада 2018 року відбувся методичний міст «Готовність педагогів 

до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа», який об’єднав 

вчителі міських шкіл, викладачів коледжу та студентів ІV курсу. 

        Модератор зустрічі Дмитренко Н.І. наголосила на викликах, які стоять  

 

перед Новою українською школою. Зараз ми не можемо точно знати, що буде 

потрібно і з якими труднощами  зустрінуться діти, які зараз навчаються у 

школі.  



           Тому завдання, яке стоїть перед освітою – перейти від школи, що 

напихає дітей знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи 

компетентностей.  

Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є 

педагогіка партнерства – педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 

учителем і батьками. В основі педагогіки 

партнерства – спілкування, взаємодія та 

співпраця  між учителем, учнем і батьками. 

Ковальчук Т.В., вчитель 

гуманітарної гімназії №5 імені Тараса 

Шевченка, висвітлила тему «Інтегроване 

навчання. Підготовка вчителя до 

інтегрованого уроку». Тетяна Володимирівна запропонувала студентам ряд 

практичних завдань, які можна використати під час виробничої практики. 

Яцкевич О.П., методист районного методичного кабінету відділу освіти 

райдержадміністрації, розповіла про нормативну базу НУШ. Зокрема про 

Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року та Державний 

стандарт початкової освіти. 

Хоменко Л. О., вчитель ЗОШ №1 

продемонструвала елементи методики 

використання цеглинок LEGO. Набори 

цеглинок можна використовувати для 

інтегрованого навчання, 

літературного читання, занять з 

математики, пошукової проектної 

діяльності, ігор і фізкультхвилинок, як інструмент в роботі практичного 

психолога. І що дуже важливо – за допомогою цих наборів можна 

ефективно розвивати оперативну пам’ять дітей. 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/04/novyna1/249613934.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/07/04/novyna1/249613934.pdf
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2633-prijnyato-derzhavnij-standart-pochatkovoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2633-prijnyato-derzhavnij-standart-pochatkovoji-osviti


На майстер-класі панувала атмосфера творчого піднесення. 

Цього ж дня викладач Левченко С.В. провела 

відеолекторій «Гуманізм замість прагматичної 

педагогіки», в ході якого студенти ІІІ курсу стали 

учасниками віртуальної екскурсії стежками педагогічної 

скарбниці В.Сухомлинського. 

15 листопада 2018 року в коледжі пройшла 

студентська науково-практична конференція «Ціннісні 

виміри виховання дитини в педагогічній спадщині В 

Сухомлинського»,  присвячена 100-річчю від дня народження великого 

гуманіста. 

Змінюються наукові парадигми, практичні підходи й методи, а ідеї 

педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського, який продовжив кращі традиції 

світової та вітчизняної педагогіки, залишаються актуальними. Одним із 

найважливіших завдань практичної та теоретичної діяльності Василя 

Олександровича Сухомлинського стає розвиток у дитини особистісного 

ставлення до навколишнього світу, розуміння своєї справи і відповідальності 

перед рідними, близькими, суспільством і перед своєю совістю, – через 

особисте й особистісне. У цьому плані педагогічна спадщина – педагогіка 

Серця В.О.Сухомлинського набуває особливого значення у вимірах ХХІ 

століття.  



У конференції взяли участь такі 

студенти: Мельник Л., Прус Л., 

Левандовська А., Грищенко В., Батаєва 

А., Штиль Я., Кобилинський І., Левченко 

М., Шеремета А., Носок В., Нікуліна К. 

Викладач Дмитренко Н.І. провела 

засідання творчої групи «Школа 

професійної майстерності» на тему: 

«Активізація творчого потенціалу вчителя з метою удосконалення і підвищення 

його професійної компетентності», на якому були розглянуті такі питання: 

1. Мотивація педагога як умова 

зростання професійної компетентності 

(Марченко Т.В). 

2. Самоменеджмент як умова 

розвитку творчого потенціалу викладача 

(Дмитренко Н.І). 

3. Педагогічний моніторинг як засіб 

гуманізації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі (Беседовська І.В).  

Засідання пройшло у  формі семінару-практикуму. Учасники творчої 

групи презентували елементи власного досвіду, обмінювались професійними 

порадами. 

16 листопада 2018 року відбувся 

конкурс інсценізованої казки «У кожній 

казці – мудрості перлина», в якому взяли  

участь студенти ІІ – ІV курсів. 

Конкурс розпочався з виступу 

викладача факультативу «Театральна 

педагогіка»   Тихоліз В.О., яка розкрила 

питання значення казки у вихованні дитини в досвіді  В.О. Сухомлинського. З 



можливостями використання лялькової вистави на уроках у початкових класах 

ознайомила присутніх студентка 143 навчальної групи Прищепа Олена. Вона 

розкрила особливості роботи з фланелеграфом та з лялькою-рукавичкою. 

          

І місце у конкурсі вибороли студенти 133 групи з казкою «Лисичка і 

Мишка». ІІ місце розділили між собою студенти 132 групи (казка «Лінива 

подушка») та студенти  142 групи (казка «Соловей і Жук»). 

ІІІ місце посіли студенти 143 групи (казка «Найгарніша мама») та 

студенти 123 групи (казка «Кіт Мурко»). 

Методичні тижні комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін 

проводяться з метою вдосконалення науково-методичного рівня педагогічної 

майстерності, обміну педагогічним досвідом, забезпечення належних умов для 

розвитку інтелектуальних здібностей, творчої активності студентів. 

 

Голова предметної (циклової) комісії 

викладачів психолого-педагогічних дисциплін               

Марченко Т.В. 

 


