
Наукова робота 
2019-2020 н.р.

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка



Шляхи формування професійних компетентностей
педагога до інноваційної діяльності в умовах 
сучасного освітнього процесу.

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

Мета: вироблення професійної компетентності

педагогічних працівників для впровадження

інноваційних технологій; готовність 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.



Шляхи формування професійних компетентностей
педагога до інноваційної діяльності в умовах 
сучасного освітнього процесу.

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка



Шляхи формування професійних компетентностей
педагога до інноваційної діяльності в умовах 
сучасного освітнього процесу.

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

Формування професійних компетентностей педагога в умовах сучасного

освітнього процесу засобами інноваційних педагогічних технологій (кафедра

педагогіки та психології початкової освіти)

Особливості впровадження інноваційних форм та методів проведення

аудиторних занять (кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти та

гуманітарних дисциплін)

Шляхи формування професійних компетентностей викладачів кафедри

ТМФВ до інноваційної діяльності в умовах сучасного освітнього процесу

(кафедра теорії та методики фізичного виховання)



Шляхи формування професійних компетентностей
педагога до інноваційної діяльності в умовах 
сучасного освітнього процесу.

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

Визначено науково-методичні проблеми, над якими 

працюють викладачі коледжу.

Ведеться розробка (оновлення) навчально-методичних

комплексів з нормативних предметів, розробляються і 

впроваджуються нові форми, методи і технології навчання. 

Удосконалюються матеріали навчально-методичного 

забезпечення дисциплін.

Удосконалюються робочі програми навчальної практики 

студентів денної та заочної форм навчання



Наукові заходи 2019-2020
13 вересня 2019 року –

Всеукраїнська науково-

практична майстерня з

гуманної педагогіки «Гуманізм –

найкоротший шлях до

особистості!»

Основні напрями роботи:

1. Підготовка майбутнього педагога до

здійснення професійної діяльності на

засадах гуманної педагогіки.

2. Гуманізація освітнього простору в

закладах дошкільної освіти.

3. Ідеї гуманної педагогіки в теорії та

практиці початкової освіти.

4. Реалізація засад гуманної

педагогіки при викладанні освітніх

дисциплін в середній, старшій школі

та в закладах позашкільної освіти.

5. Гуманістичний підхід як засіб

самореалізації особистості педагога.



Наукові заходи 2019-2020
10-11 жовтня 2019 року – ІІ

Всеукраїнська науково-практична

конференція «Дитинство ХХІ

століття: інноваційна освіта»

Основні напрями роботи:

1. Сучасні інноваційні програми,
технології та методики в галузі
дошкільної освіти.

2. Наступність як ключовий елемент
взаємозв’язку в організації освітнього
процесу закладу дошкільної освіти і
НУШ.

3. Досвід та перспективи розвитку
інклюзивної освіти в Україні.

4. Підготовка фахівців дошкільної
освіти в умовах зміни освітньої
парадигми: досягнення, протиріччя,
перспективи.



Наукові заходи 2019-2020
26 вересня 2019 року –

регіональний науково-практичний

семінар «Психолого-педагогічне

забезпечення розвитку школи як

осередку демократизації,

становлення громадянського

суспільства і громадянина України»

Розглянуті питання:

1. Психолого-педагогічні засади
роботи громадянського суспільства як
інституту прямої демократії в умовах
системи освіти

2. Гуманістичний вимір педагогічної
дії

3. Проблеми педагогічної організації
регіону біосфери в світлі завдань
децентралізації державного
управління і освіти



Наукові заходи 2019-2020
16 грудня 2019 року – регіональний

науково-практичний семінар

«Синергетика, освітологія,

суспільство»

Мета заходу: 

Розвиток педагогічної свідомості в світлі 

сучасної картини світу з упровадженням 

синергетичного мислення для студентів 

педагогічного коледжу.

Розглянуті питання:

1. Освітологічні питання становлення і

розвитку педагогічної свідомості

2. Синергетичний потенціал сучасної

освіти

3. Теорія і практика застосування

синергетичного підходу в початковій школі

4. Формування педагогічної свідомості в

світлі ідей гуманної педагогіки

5. Використання синергетичного підходу у

вивченні проблеми самоактуалізації та

самореалізації особистості



Навчально-наукові лабораторії 
Навчально-наукова лабораторія мультисенсорного підходу в
освіті здійснює впровадження в практику викладання курсу
психології технології мультисенсорного підходу та
ознайомлення студентів-майбутніх вихователів з можливостями
використання даної технології у роботі з дітьми-дошкільниками,
поширення ефективних практик застосування мультисенсорного
підходу в освітньому процесі.

Навчально-наукова лабораторія «Національне та
патріотичне виховання» здійснює національне та патріотичне
виховання студентів коледжу під час вивчення гуманітарних
дисципліни та формування відповідних професійних
компетентностей педагога, який діє в умовах сучасного
освітнього процесу.



Наукові публікації працівників коледжу
Тези доповідей Міжнародних конференцій (9 публікацій – кафедра ТМФВ, 
17 – кафедра ПППО, 19 – кафедра ППДОГД):

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної 
педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»;

Міжнародної науково-практичної конференції м. Манчестер, Велика 
Британія, ХVI Міжнародної науково-практичної конференції “PROSPECTS 
FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 11-12 
травня 2020 р., Грац, Австрія;

VІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи»;

ХVII Міжнародної науково-практичної конференції “SCIENCE, TRENDS 
AND PERSPECTIVES”, Токіо, Японія

І Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні 
координати розвитку особистості до 90-річчя Національного університету 
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»»;

VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Віртуальний
простір: психологічні проблеми», (18 травня – 15 червня 2020 р., м. Київ).



Наукові публікації працівників коледжу
Статті у міжнародних виданнях (1 публікація – кафедра ТМФВ, 1 - кафедра ПППО, 
2 – кафедра ППДОГД):

Ціпов`яз А.Т., Шумейко Д.А., Колове тренування як ефективний засіб
індивідуального оцінювання фізичної підготовленності
студентів, Scientific research in XXI century (Ottawa, Canada), 16-18.12.2019 р.

Московець Л. П. Психологічні особливості кризи у житті педагогічних працівників 
літнього віку. Science and practice: implementation to modern society Proceedings of the 
1st International Scientific and Practical Conference MANCHESTER, GREAT BRITAIN 6-
8.12.2019. Peal Press Ltd. Manchester, Great Britain, 2019. Р. 160–167. 

Шкляєва Г.О. Деонтологічна підготовка майбутніх вихователів у педагогічному
коледжі. Мистецтво наукової думки / https://ukrlogos.in.ua/ua journal 2617-7064. php 9 
(2020) - С.85-88

Яценко Т.В. Особливості становлення особистості сучасного вихователя. ΛΌГOΣ. THE 
ART OF SCIENTIFIC MIND [International Multidisciplinary Scientific Journal], (9). 
Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/issue/view/83/9.2020-01-10. 
С.65-69.



Наукові публікації працівників коледжу
Статті у фахових виданнях України (9 публікацій – кафедра ПППО, 1 – кафедра 
ППДОГД):

Баранник Н.О. Архаїзми в романах С. Скляренка «Святослав», «Володимир». 

Література та культура Полісся. Випуск 96. Серія «Філологічні науки» : №13 (відп. 

ред. і упорядник Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя.  2019. С. 231-243. 

Баранник Н.О. Художній простір у мовній картині світу Олександра Довженка // 

Закарпатські філологічні студії. № 12. Ужгородський національний університет, 2019. 

295 с. С.9-15. 

Барда С. І. Інтеграція як засіб реалізації синергетичного підходу в початковій школі. 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. №7. С.48–61.

Московець Л. П. Свобода та відповідальність у процесі самореалізації педагогічних 

працівників. Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка. 

Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук 

України. 2019. № 12. Вип. 5. С. 152–168.

Московець Л. П. Самоактуалізація та самореалізація особистості: філософсько-

психологічне розуміння. Імідж сучасного педагога. 2019. № 5. С. 51–56. 

Шкляєва Г.О. Теоретичні засади підготовки майбутніх педагогів у контексті глобалізації

освіти. DOI: 10.32342/2522-4115-2020-1-19-40



Наукові публікації працівників коледжу
Статті у фахових виданнях України (9 публікацій – кафедра ПППО, 1 –
кафедра ППДОГД):

Наталія Деньга Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до використання формувального оцінювання. 

Електронне наукове фахове видання «Імідж сучасного педагога» 1 (190) 

2020, с. 38-45

Крупіна Л. В., Лисенко Т. І. Хмарні технології в роботі сучасного вчителя: 

культурологічний та технологічний 

аспекти. Інформатика. 2019. №7(763). С.6–9.

Крупіна Л. В., Лисенко Т. І. Науковий ліцей «Політ» при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка: історія становлення, 

сьогодення, перспективи. Постметодика. 2020. №1(138). С.1–12.

Непорада І.М.Формування громадянської компетентності майбутніх 

учителів початкових класів через призму демократичного громадянства. 

Медіаграмотність, адаптивність, конкурентоспроможність. Полтавський 

журнал «Імідж сучасного педагога». 2019. №5(188). С. 70-74



Наукові публікації працівників коледжу

Статті у Scopus
BorysYakymchuk, Olha
Chystiak, Roman Рadalka, Hennadii
Moskalyk, Nataliia Denha

Fostering Cognitive and Creative 
Thinking Styles Using Educational Tools 
Aimed at the “Creative Economy” Model 
in the Process of Vocational Education 
and Training. PSYCHOLOGY AND 
EDUCATION (2020) 57(1): 01-07. 



Професійний розвиток викладачів 
2019-2020

12 жовтня 2019 року –

семінар-тренінг «Критичне

мислення: початкова школа

(модуль І)», м. Полтава



Професійний розвиток викладачів 
2019-2020

16 жовтня 2019 року –

науково-практичний

семінар «Організація

роботи викладача коледжу з

питань наукової діяльності»



Професійний розвиток викладачів 
2019-2020

30 листопада 2019 року –

семінар-тренінг для

викладачів коледжу

«Інтегроване навчання»

Експертка ГС «Освіторія»; 

методистка початкової освіти 

Новопечерської школи; 

тренерка НУШ;

авторка підручників для 

початкової школи

Большакова Інна.



Професійний розвиток викладачів 
2019-2020

09 січня 2020 року –семінар-тренінг

«Формувальне оцінювання» з метою

підготовки науково-педагогічних

працівників коледжу до упровадження

методичної системи з підготовки майбутніх

учителів початкових класів до

використання формувального оцінювання.



Професійний розвиток викладачів 
2019-2020

15 лютого 2020 року – тренінг

з підготовки викладачів

коледжу до впровадження у

освітній процес навчального

закладу спецкурсу «Навчання

через гру» та «Діяльнісний

підхід у початковій школі» у

рамках експерименту LEGO

Foundation (наказ МОН №209

від 14.02.2020 р.)



Напрямки наукових досліджень 
викладачів 

 Формування готовності майбутніх вчителів фізичного виховання до

суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями (Філіпов Є.В.)

 Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до організації

дослідницької діяльності школярів (Ситюк Р.О.)

 Формування функціональної грамотності дітей молодшого

шкільного віку засобами мультимедійних технологій (Мішеніна

Н.Я.)

 Формування креативності дітей дошкільного віку засобами

мистецько-ігрового матеріалу (Крамаренко В.О.)

 Підготовка майбутніх учителів до реалізації синергетичного підходу

у початковій школі (Барда С.І.)

 Психологічні особливості самореалізації педагогічних працівників

літнього віку в умовах зміни діяльності (Московець Л.П.)

 Дискурсивні стратегії в сучасній поезії для дітей наймолодшого віку

(Новодворчук О.В.)



Конкурс студентських наукових робіт 
2019-2020

Корнєєва Дар'я Сергіївна,

студентка відділення

дошкільної освіти, призерка

ІІ Всеукраїнського туру

студентських наукових робіт з

педагогічної та вікової

психології (ІІІ місце)

(науковий керівник - Яценко

Т.В., завідувачка кафедри

педагогіки та психології

дошкільної освіти та

гуманітарних дисциплін)

ОСОБЛИВОСТІ 

ФОРМУВАННЯ 

ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ДО УКРАЇНСЬКОЇ 

НАРОДНОЇ ІГРАШКИ



Конкурс студентських наукових робіт 
2019-2020

Купенко Надія

Станіславівна, студентка

відділення початкової освіти,

учасниця ІІ Всеукраїнського

туру студентських наукових

робіт з прикладної лінгвістики

(науковий керівник - Кулікова

Т.В., доцент кафедри

педагогіки та психології

дошкільної освіти та

гуманітарних дисциплін,

к.філ.н.)

Художні тропи в романі

М.П.Стельмаха

"Чотири Броди



Конкурс студентських наукових робіт 
2019-2020

Колєснікова Богдана

Сергіївна, студентка

відділення дошкільної освіти,

учасниця ІІ Всеукраїнського

туру студентських наукових

робіт з дошкільної педагогіки

(науковий керівник – Шкляєва

Г.О., старший викладач

кафедри педагогіки та

психології дошкільної освіти та

гуманітарних дисциплін,

к.екон.н.)

Деонтологічна

культура в професійній

підготовці майбутніх

вихователів



Конкурс студентських наукових робіт 
2019-2020

Дерев’янко Анна

Миколаївна, студентка

відділення початкової освіти,

учасниця ІІ Всеукраїнського

туру студентських наукових

робіт з початкової освіти

(науковий керівник – Олійник

І.О., старший викладач кафедри

педагогіки та психології

початкової освіти)

Формування ключових і 

предметних

компетентностей засобами

сучасних освітніх

технологій



Конкурс студентських наукових робіт 
2019-2020

Валуйська Аліна

Володимирівна, студентка

відділення початкової освіти,

учасниця ІІ Всеукраїнського

туру студентських наукових

робіт з початкової освіти

(науковий керівник – Деньга

Н.М., доцент кафедри

педагогіки та психології

початкової освіти, к.п.н.)

Формувальне

оцінювання як засіб

формування

адекватної самооцінки

молодших школярів



Конкурс студентських наукових робіт 
2019-2020

Шумейко Дарина Андріївна,

студентка відділення фізичного

виховання, учасниця ІІ

Всеукраїнського туру

студентських наукових робіт з

фізичної культури та спорту

(науковий керівник – Ціпов’яз

А.Т., доцент кафедри теорії і

методики фізичної культури,

к.п.н.)

Диференційоване

оцінювання рівня

фізичної підготовленості

студентів на заняттях з 

фізичного виховання


