
Методичний тиждень психолого-

педагогічних дисциплін відбувся впродовж  

14-18 грудня 2015 року.  

Для студентів ІІІ і ІV курсів було 

проведено відеолекторій на тему  «Актуальні 

проблеми виховання в контексті традиційної 

та гуманної педагогіки» (викладач Сойнова Н.І.). У ході перегляду 

відеосюжетів «Педагогічна поема» А.Макаренка,  

«Гуманна педагогіка», «Виховання дітей» 

Ш.Амонашвілі, «Сонце» В. Сухомлинського 

студенти мали можливість перейняти досвід 

видатних педагогів, які розкривають «секрети» 

виховання дитини у сучасному суспільстві.  

Студенти ІІІ курсу взяли участь у роботі 

творчої майстерні «Гуманізація взаємовідношень учителя та учнів у початковій 

школі». Студенти 131 групи Бойко О., Кузьменко А., Зінчук Л., Мінчинська Н.  

поділилися враженнями про участь у Х Всеукраїнських педагогічних читаннях 

«Виховуватись в моральному кліматі 

пам’яті», які пройшли в  м.Києві. Зокрема, 

Бойко О. розкрила особливості побудови уроку 

в розрізі гуманної педагогіки: постулати 

гуманної педагогіки, закони уроку, 

недопустиме і необхідне на уроці, партитура 

уроку, фактори, які дискредитують урок. Кузьменко А. 

розповіла про погляди на сучасний навчально-виховний 

процес  академіка, доктора психологічних наук, 

професора, іноземного члена Національної Академії 

педагогічних наук України, почесного президента 

Міжнародного центру гуманної педагогіки   Ш.О. 

Амонашвілі, директора Інституту проблем виховання 

НАПН України, дійсного члена НАПН України, доктора 

психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і  техніки  України 



І.Д. Беха,  кандидата педагогічних наук, президента Всеукраїнської культурно-

освітньої асоціації Гуманної Педагогіки (ВАГП), віце-президент Міжнародного 

центру гуманної педагогіки, Лицаря гуманної педагогіки С.Л. Крука. 

 Зінчук Л. у своєму виступі наголосила на 

важливості сімейного виховання у становленні 

особистості, адже сім'я є моделлю суспільства на 

конкретному історичному етапі розвитку, 

відображає його моральні та духовні основи. 

Мінчинська Н. провела майстер-клас на 

тему: «Семиколірна веселка людського слова», де розкрила «рецепти» гармонії 

з навколишнім світом, які практикують творчо працюючі вчителі початкових 

класів. 

15 грудня відбулася науково-

практична конференція «Готовність до 

педагогічної діяльності як сукупність 

професійно зумовлених вимог до 

майбутнього вчителя» за участі викладачів 

комісії, студентів ІV курсу, вчителів шкіл 

міста Коростишева. Роботу конференції розпочала викладач Дмитренко Н.І., 

яка визначила компоненти готовності до майбутньої педагогічної діяльності та 

разом зі студентами проаналізувала рівень 

їх сформованості. Перед студентами 

виступили вчителі-методисти НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

ліцей інформаційних технологій» ім. 

Л.Х.Дарбіняна Скачко О.А. та 

гуманітарної гімназії №5 ім. Т.Г.Шевченка 

Ковальчук Т.В., які розповіли про власні систему роботи та надала практичні 

рекомендації щодо переддипломної (виробничої) практики, яка чекає студентів 

у наступному семестрі.  Корисними були і  відповіли на запитання майбутніх 

практикантів. 



16 грудня пройшла олімпіада з психології для студентів 231,  

341навчальних груп, які показали такі результати: 

І місце  - Волошин Л. (341 група) 

ІІ місце  - Бубон В. (231 група) 

                 Кравченко Ю. (231 група) 

                 Залевська А. (341 група) 

                 Лакіза А. (341 група) 

ІІІ місце - Капитула О. (341 група). 

17 грудня була проведена олімпіада з педагогіки для студентів ІІІ курсу 

відділення «Початкова освіта». Призові місця посіли: 

І місце - Бажинська А. (134 група) 

ІІ місце - Мартинчук А. (134 група) 

ІІІ місце - Остапенко С. (132 група) 

18 грудня для студентів ІІ курсу було 

проведено усний журнал «Антологія 

гуманної педагогіки» (викладач СавінаМ.В.). 

Студенти 144 групи Дубровець Я., Хоменко Н., Келер Т., Свинчук М. та 143 

групи Скок Ю., Наумчук О., Корицька Т., Півульська Н.  ознайомили 

другокурсників з перлинами мудрості таких 

видатних педагогів, як Сухомлинський В., 

Захаренко О.,  Корчак Я., Амнашвілі Ш. 

Завершилася робота методичного тижня 

засіданням викладачів предметної (циклової) 

комісії на тему: «Професійна діяльність вчителя» з порядком денним: 

1. Позитивна «Я-концепція» як основа 

успішного професійного становлення. 

2. Розвиток творчої ініціативи викладачів і 

студентів на основі інноваційних підходів до 

навчально-виховного процесу. 

3. Портрет викладача у форматі продуктивного навчання. 


