
           З 23.01.2017 по 27.01.2017 у 

коледжі пройшов методичний тиждень 

предметної (циклової) комісії викладачів 

психолого-педагогічних дисциплін. 

У рамках тижня був проведений 

круглий стіл на тему: «Розвиток 

професійно-педагогічних знань та вмінь, 

індивідуальних творчих здібностей 

майбутніх учителів, формування індивідуального стилю особистості під час 

проходження безперервної педагогічної практики», в якому взяли участь викладачі 

комісії, вчителі міських шкіл, студенти ІV курсу. 

Дмитренко Н.І. звернула увагу на те, що формування готовності майбутнього 

педагога до професійної діяльності набуває 

особливої актуальності. Цьому сприяє 

безперервна (переддипломна) педагогічна 

практика, під час якої розвиваються 

професійно-педагогічні знання та вміння, 

творчі здібності майбутніх учителів, 

формується індивідуальний стиль роботи. 

Учитель початкових класів Коростишівського НВК “Школа-ліцей інформаційних 

технологій” Кіневич Ірина Миколаївна розповіла про практичне використання 

інтерактивних методів навчання на уроках в початковій школі. Ірина Миколаївна   

поділилася   методикою    організації    роботи   в   групах і   застосування  нових 

 

 

 

 

 

 

 



 прийомів  – схеми (діаграма «фішбоун» та «шість капелюшків мислення»). 

Учитель початкових класів гуманітарної гімназії № 5 Яцкевич Оксана Іванівна 

розповіла про організацію самостійної роботи учнів у початковій школі. Розкрила 

види самостійних робіт, вказала на особливості структури. Оксана Іванівна разом зі 

студентами виділила дидактичні   умови організації самостійної роботи. 

        24 січня відбулася науково-практична 

студентська конференція «Ідеї гуманістичної 

парадигми освіти в творчій спадщині 

видатних педагогів». Роботу конференції 

розпочала Марченко Т.В., яка вказала на 

важливість вивчення досвіду роботи 

гуманістів у педагогічній діяльності. Участь у 

конференції взяли студенти І, ІІІ, та  ІV 

курсів, які досліджували творчі здобутки 

практичної діяльності таких педагогів, як 

Я.Корчак, Ш.Амонашвілі, М.Вашуленко, 

Г.Ващенко, В.Сухомлинський, І.Волков, 

О.Захаренко та ін. 

      Інноваційну форму роботи запропонували 

викладачі Левченко С.В. та Тихоліз В.О.: 25 січня відбувся педагогічний аукціон 

для студентів ІІ курсу.  За всіма правилами аукціону велися «торги», під час яких 

аналізувалися переваги різних технологій та передбачувані труднощі їх 

упровадження у початкових класах. Найцікавішими «лотами» аукціону стали 



представлені фрагменти виховних заходів за розвиваючими технологіями.  

Також 25 січня відбувся відеолекторій «Актуальні проблеми виховання в 

контексті традиційної та гуманної педагогіки» для студентів ІІІ та ІV курсів, який 

організувала та провела Сойнова Н.І. Присутні переглянули фрагменти таких 

фільмів, як «Педагогічна поема», «Шалва Амонашвілі. Гуманна педагогіка», 

«Сонце В.О.Сухомлинського». Учасники відеолекторію  аналізували переваги та 

недоліки традиційної та гуманної педагогіки. 

 

 



Цього ж дня у рамках роботи наукового товариства студентів відбувся 

семінар-практикум "Наукова робота студентів у системі професійної підготовки 

майбутнього вчителя". Очільник товариства Абрагам В.І. наголосила на значенні 

наукової роботи студентів у системі підготовки майбутнього вчителя. У семінарі 

також взяли участь голова предметної (циклової) комісії викладачів соціально-

економічних дисциплін, кандидат педагогічних наук Самойленко О.А., яка 

розкрила алгоритм роботи над науковою статтею, її структурою, розповіла,  як 

розмістити роботу на шпальтах наукових видань, як взяти участь у науко-

практичних конференціях.  

Голова предметної (циклової) комісії викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін Марченко Т.В. проаналізувала особливості роботи над курсовим 

проектом як одного із способів обробки наукової інформації. 

 



Цього ж дня пройшли олімпіади з психології та педагогіки, які провели 

викладачі Шень В.А., Абрагам В.І. 

Результати олімпіади з психології:          Результати олімпіади з педагогіки: 

І місце – Паламарчук Ю., 131 гр.        І місце – Москалюк О., 143 гр. 

                Печериця Г., 132 гр.                 ІІ місце – Левицька О., 144 гр. 

ІІ місце – Старовойт О., 131 гр.                               Тимощук А., 143 гр.                                   

                  Андрійчук Л., 132 гр.                              Москалець Ю., 143 гр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ІІІ. місце – Корзун К., 134 гр                   ІІІ місце – Кузьменко А., 141 гр. 

                   Потапчук М., 134 гр                                 Бажинська А., 144 гр.                                                                 

 26 січня 2017 року відбувся районний навчальний семінар-практикум з 

психології на тему: «Психологічні 

умови профілактики формування 

адитивної поведінки», який провела 

викладач психології Шайкова  А.Л.  

У ході семінару-практикуму 

розглядались як теоретичні, так і 

практичні  аспекти організації та 

проведення профілактичної роботи з 

різними віковими категоріями. 

Традиційним для четвертокурсників відділення "Початкова освіта" став 

конкурс педагогічної майстерності «Учитель – моє покликання», який відбувся 26 

січня, напередодні безперервної педагогічної практики майбутніх молодих 



учителів.  

Студенти ІV курсу на сцені презентували свої професійні вміння, навички 

та готовність до проходження виробничої практики.  

Конкурсантки під час модернізації одного з етапів уроку показали знання основ 

педагогіки, психології,  навчальних методик; продемонстрували навички 

організації учнівського колективу під час 

проведення майстер-класу з учнями однієї з міських 

шкіл; ділилися світом своїх захоплень. У залі 

панувала атмосфера творчого піднесення. 

Уболівальники щиро підтримували конкурсантів. 

Перемогу в конкурсі здобула студентка 145 групи 

Васільєва Ольга. 

Для студентів І курсу 27 січня викладачем 

Тихоліз В.О. був організований усний журнал  

«В.О.Сухомлинський – педагог, мислитель, 

гуманіст». Студенти 113 групи Прус 

Людмила, Шеремета Артем 

ознайомили однокурсників з 

дитячими та юнацькими роками 

В.О.Сухомлинського, його 

педагогічною діяльністю як вчителя і 



директора школи, творчою спадщиною.  

Особливу увагу звернули на його книги «Серце віддаю дітям» та «Сто порад 

учителеві» 

На завершення роботи 

методичного тижня викладачі 

комісії разом зі студентами ІV курсу 

здійснили профорієнтаційну 

поїздку до Київського 

національного університету 

культури і мистецтв. Студенти  

отримали детальну інформацію про 

напрямки навчання, умови прийому, необхідні сертифікати центру зовнішнього 

незалежного оцінювання. Штаб-абітурієнти ВНЗ провели цікаву екскурсію та 

розповіли про студентське життя в стінах альма-матер. Після відвідин КНУКіМ 

Абрагам В.І. організувала похід до Київського академічного театру юного глядача, 

де присутні переглянули сучасну інтерпретацію п'єси В.Шекспіра "Ромео і 

Джульєта". 

 

                                                                          

                                                              Голова предметної (циклової комісії   

                                              викладачів психолого-педагогічних дисциплін 

                                                    Марченко Т.В. 


