
З 18.11.2019 по 22.11.2019 у коледжі 

пройшов методичний тиждень предметної 

(циклової) комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін. 

18.11.2019 викладачем Савіною М.В. 

було розроблено веб-квест для студентів ІІІ 

курсу «Історія тривалістю у півтора 

століття», присвячений 150-річчю Коростишівського педагогічного коледжу 

імені І.Я. Франка.  

19.11.2019 стартували олімпіади з фахових 

дисциплін – психології і педагогіки, які провели 

Шень В.А. і Шайкова А.Л., Дмитренко Н.І.  

Результати олімпіади з психології: 

               Відділення «Початкова освіта»                                                                                            

І місце –     Чупира В., 133 гр.         

ІІ місце –    Хом’якова К., 133 гр., Гриб М., 132 гр.                    

ІІІ місце –   Полінкевич В., Іоннікова Ю. (131 гр.)          

  Відділення  «Технологічна  освіта і фізичне 

виховання» 

 І місце – Курильчук П., 231 гр. 

 ІІ місце – Зінченко К., 231 гр. 

 ІІІ місце – Бабієнко К., 231 гр. 

Результати олімпіади з педагогіки: 

 І місце –     Нідзьолик О, Тарасюк Є., (142 гр.) 

  ІІ місце –     Осадчик К., Гриб М., (142 гр.) 

ІІІ місце –    Нікуліна К., 143 гр.,  Мосієнко І., 142 гр. 

У рамках методичного тижня циклової (предметної) комісії викладачів   

психолого-педагогічних дисциплін також відбулася науково-практична 

конференція «Проблема формування ціннісних орієнтацій у сучасному 

освітньому просторі (модератор Абрагам В.І.). У конференції взяли участь 



студенти та викладачі коледжу, вчителі та учні гуманітарної гімназії №5 імені 

Тараса Шевченка, представники 

Східноєвропейської гуманітарної місії. 

Шайкова А.Л. провела показове 

заняття: «Емоції та почуття» (лекція з 

елементами дослідження), на якому 

студенти вчилися розпізнавати емоції та 

почуття людини та їх вплив на освітню та 

професійну діяльність. 

           Також Аліною Леонтіївною був 

організований методичний міст «Інклюзивна 

освіта. Поведінкові та емоційні розлади як 

психолого-педагогічна проблема». На заході були 

присутні вчителі міських шкіл, студенти ІV курсу, 

директор інклюзивного ресурсного центру 

Гребенюк А.А., учитель початкових класів 

українсько-італійської школи «Всесвіт» Білоброва 

Л.А., соціальний педагог Житомирської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 14 Подорожня Ю.П. Учасники зібрання обговорювали проблеми 

виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

 У рамках тижня 

відбулося засідання 

творчої лабораторії 

«Інноваційні 

педагогічні технології 

– основа модернізації 

фахової освіти» 

(керівник Марченко 

Т.В.). На засіданні 

розглядалися такі 



питання: 

1. Створення ментальних карт: особливості, можливості, призначення; 

2. QR-код як сучасний метод подання інформації; 

 

        3. Особливості створення відеолекції як методу візуалізації навчального 

матеріалу. 

Учасники творчої лабораторії обмінювалися досвідом, вивчали 

особливості та можливості використання інноваційних технологій в освітній 

діяльності. 

Продовженням щодо створення інноваційного середовища в освітньому 

процесі коледжу став педагогічний дайджест «Стежинами дидактики» 

Дмитренко Н.І. На показовому занятті викладач продемонструвала можливості 

використання онлайн-сервісів в навчальній діяльності. Свої вміння 

застосовувати онлайн-інструменти в практичній діяльності продемонстрували і 

студенти. На занятті панувала творча, піднесена атмосфера. 

 



Продовжила роботу Школи педагогічної майстерності (керівник 

Дмитренко Н.І.). Чергове засідання на тему «Онлайн-освіта – новий поступ до  

 

підвищення рівня компетентності вчителя» розглядало такі питання:  

1. Роль онлайн-платформ для професійного розвитку викладача; 

2. Вебінар як інноваційний засіб професійного 

саморозвитку педагога; 

3. Використання сервісів Google для формування 

інноваційно-цифрової компетентності викладача. 

        Традиційно комісією викладачів психолого-

педагогічних дисциплін було проведено конкурс 

«Учитель – моє покликання». Конкурс проходив у 

три етапи: І етап «Модернізація уроку», ІІ етап – 

«Резюме», ІІІ етап – «Творчий конкурс».  

Перше місце у конкурсі виборола студентка 142 групи Тарасюк Євгенія. 

ІІ місце здобула студентка 

141 групи Грищенко 

Вікторія. ІІІ місце – 

Резніченко Єлизавета. 

         У листопаді 2019 року 

діти міських шкіл і 

садочків радо зустрічали  

виступи лялькового театру 



«Дюймовочка». Зустріч із казкою влаштували для них студенти 131 та 133 

навчальних груп, учасники лялькового театру. Вони показали вистави: «Півник 

Підбий око», «Хто сказав «Няв», «Колосок» та «Колобок».  

Крім перегляду вистав, діти відгадували загадки про казку, визначали, з 

якої казки  пісенька або уривок, співали, танцювали. 

Левченко Світланою Віталіївною був проведений тренінг «Майбутнє в 

сьогоденні». 

Лейтмотивом заняття 

стали ідеї гуманної 

педагогіки. Викладач 

презентувала досвід 

роботи з означеної 

проблеми, 

удосконалювала вміння 

студентів працювати в 

групах, сприяла розкриттю творчого потенціалу, застосовувала інтерактивні 

вправи, які знадобляться студентам у майбутній професійній діяльності.        

Сойнова Н.І. провела педагогічний лабіринт «Інноваційні педагогічні 

технології для студентів ІІІ та ІV курсів. Найбільший професійний інтерес для  

студентів мала сторінка «Педагогічні ситуації та педагогічні задачі. 

Практикум». Розв'язуючи педагогічні задачі, учасники використовували 

інноваційні технології для пошуку раціональних шляхів їх вирішення.  

 



Студенти вчилися самостійно приймати рішення, висловлювати свою 

думку, аргументувати, виробляти власну лінію поведінки  у  конкретних 

педагогічних ситуаціях.   

Для сприяння самореалізації кожного студента треба розуміти, що кожен 

– це унікальна й неповторна особистість. Тому пріоритет вільного розвитку 

особи є базовим принципом побудови освітнього середовища навчального 

закладу, головна мета якого – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї 

повагу. 

 

                                                              Голова предметної (циклової комісії   

                                              викладачів психолого-педагогічних дисциплін 

                                                    Марченко Т.В. 
 

 

 

 

  


