
Заплановані заходи з популяризації науки та інновацій у Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка  

на 2020-2021 н.рік 

                                     
Назва заходу 

Короткий зміст заходу Запланована 

дата 

проведення 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальні 

особи 

Засідання 

кафедр та ПЦК з 

питань новітніх 

дидактичних 

проблем і 

технологій та 

здійснення 

дієвого 

впровадження 

інноваційних 

ідей викладачів 

у освітній  

процес коледжу 

Реалізація наукової проблеми 

коледжу «Шляхи формування 

професійних компетентностей 

педагога до інноваційної 

діяльності в умовах сучасного 

освітнього процесу» з метою 

вироблення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників до впровадження 

інноваційних технологій; 

готовності педагога до роботи 

з обдарованими студентами та 

учнями в процесі науково-

дослідної діяльності; 

усвідомлення й актуалізація 

потреб у використанні 

новаторських методик роботи 

у власній педагогічній 

практиці викладачів в умовах 

сучасного освітнього процесу. 

Протягом 

2020-2021 

н.р. 

відповідно до 

планів 

роботи 

кафедр та 

ПЦК 

Науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

коледжу 

Завідуючі 

кафедрами, 

голови ПЦК, 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

ІІІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Дитинство ХХІ 

століття: 

інноваційна 

освіта» 

 

Вирішення актуальних 

проблем у таких напрямках: 

- Створення умов для 

соціалізації дошкільників: 

сучасний розвивальний  

простір дитини-дошкільника. 

- Ранній вік: тонкощі 

зростання. 

- Сучасні інноваційні 

технології дошкільної освіти. 

- Досвід та перспективи 

розвитку інклюзивної освіти в 

Україні. 

- Підготовка фахівців 

дошкільної освіти в умовах 

зміни освітньої парадигми: 

досягнення, протиріччя, 

перспективи. 

09-10.10.2020 

р. 

(очно-

дистанційна 

форма) 

Науковці, 

викладачі, 

психологи, 

методисти 

обласних, 

об’єднаних 

територіальних 

громад та 

районних 

центрів, 

педагоги-

практики, 

аспіранти, 

докторанти, 

студенти 

Бровата Олена 

Борисівна, 

Яценко Тетяна 

Володимирівна, 

Остапко 

Людмила 

Олексіївна, 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

 

ІІ Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Початкова 

освіта: сучасні 

перспективи 

Вирішення актуальних 

проблем у таких напрямках: 

- Сучасні педагогічні 

технології: досвід та інновації. 

- Сучасний освітній простір 

початкової школи: досягнення  

та надбання. 

11.12.2020 р. 

(очно-

дистанційна 

форма) 

Науковці, 

викладачі, 

заступники 

директорів 

шкіл, вчителі 

початкових 

класів,   

Діброва Ольга 

Віталіївна, 

Барда Світлана 

Іванівна, 

Деньга Наталія 

Миколаївна 



розвитку» - Підготовка фахівців 

початкової освітив умовах 

освітньої реформи: 

перспективи та протиріччя. 

- Інклюзія: освітня політика та 

практика. 

аспіранти, 

докторанти, 

студенти 

ІІ Міжнародна 

викладацько-

студентська 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

питання 

сучасної 

педагогіки: 

творчість, 

майстерність, 

професіоналізм» 

Проводитиметься з метою 

розширення наукового 

інформаційного обміну між 

провідними спеціалістами 

закладів вищої освіти різних 

країн  у галузі сучасної 

педагогіки, а також залучення 

талановитих практикуючих 

викладачів до науково-

дослідницької роботи у таких 

напрямках:  

- Актуальні проблеми 

психології та педагогіки вищої 

школи. 

- Психолого-

педагогічні умови формування 

творчої особистості педагога. 

- Модернізація освітніх 

методик у навчальних 

закладах різних рівнів на 

сучасному етапі.  

- Інноваційні технології 

сучасної освіти.  

- Актуальні проблеми 

сучасної лінгвістики та 

лінгводидактики.  

- Науки про освіту в 

інформаційному суспільстві. 

19.03.2020 

(очно-

дистанційна 

форма) 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

аспіранти, 

здобувачі, 

магістранти, 

студенти, 

практикуючі 

педагоги 

України, 

Польщі, 

Німеччини, 

Італії, США 

 

Кулікова 

Тетяна 

Василівна, 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми і 

перспективи 

розвитку 

фізичного 

виховання та 

спорту в 

закладах освіти» 

Вирішення актуальних 

проблем у таких напрямках: 

- Проблеми фізкультурної 

освіти в навчальних закладах. 

 - Особливості методики 

підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів. 

 - Планування та комплексний 

контроль у фізичному 

вихованні та спорті. 

 - Сучасні підходи в методиці 

розвитку фізичних і 

психомоторних здібностей. 

 - Історична динаміка 

спортивних досягнень (в світі, 

державі, рідному місті та ін.). 

16.04.2021 р.  

(очно-

дистанційна 

форма) 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

закладів вищої 

освіти, 

студенти, які 

навчаються за 

спеціальністю 

014.11 

«Середня 

освіта (фізична 

культура)» 

Кудряшова 

Тетяна 

Іванівна, 

Прокопенко 

Юлія 

Станіславівна,  

Деньга Наталія 

Миколаївна, 

 



 - Основні шляхи 

впровадження фізичної 

культури в повсякденний 

побут студентів. 

Участь у 

Всеукраїнських 

студентських 

олімпіадах, 

регіональних 

олімпіадах 

Виявлення й підтримка 

обдарованої студентської 

молоді 

Протягом 

2020-2021 

н.р. 

Студенти 

коледжу, 

науково-

педагогічні 

працівники 

коледжу, 

викладачі 

Зав. кафедрами, 

голови ПЦК, 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

Робота 

студентського 

наукового 

товариства 

Всебічне сприяння науковій, 

винахідницькій та творчій 

діяльності, зростання 

професіоналізму та реалізація 

творчого потенціалу студентів. 

Протягом 

2020-2021 

н.р. 

Студенти 

коледжу 

Зав. кафедрами, 

Ситюк Роман 

Олександрович, 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

 

Конкурс 

студентських 

наукових робіт 

Виявлення й підтримка 

обдарованої студентської 

молоді, створення умов для її 

творчого зростання. 

Протягом 

2020-2021 

н.р. 

Студенти 

коледжу, 

науково-

педагогічні 

працівники 

коледжу, 

викладачі 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

Подання 

патентів 

Подання патентів на  наукові 

розробки з метою захисту 

права інтелектуальної 

власності, реєстрація об’єктів 

права інтелектуальної 

власності – авторського права, 

патентування винаходів, 

корисних моделей тощо 

Протягом 

2020-2021 

н.р. 

Студенти 

коледжу, 

науково-

педагогічні 

працівники 

коледжу, 

викладачі 

Деньга Наталія 

Миколаївна 

 

 


