Всеукраїнська науково-практична конференція «Дитинство ХХІ
століття: інноваційна освіта»
25-26 жовтня 2018 року на базі Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка пройшла Всеукраїнська науково-практична
конференція «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта» (посвідчення про
реєстрацію УКРІНТЕІ №468 від 04.10.2018 р.). Це знакова подія для
навчального закладу, адже вперше науково-практична конференція такого
рівня з проблем дошкільної освіти відбувається у стінах коледжу, де
започатковується добра традиція та можливість для фахівців, відданих
шляхетній справі, виховання підростаючого покоління, продемонструвати
свої досягнення та напрацювання, обмінятися досвідом, знайти нових
однодумців, а найголовніше – заявити про себе у світі науки.
Організаторами заходу виступили: Міністерство світи і науки України,
Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації,
Інститут психології імені Г.С. Костюка, ВГО «Асоціація працівників
дошкільної освіти», Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка, Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти та Кременчуцький педагогічний коледж імені
А.С. Макаренка.

Виставку навчально-методичної літератури представили: цифрове
видавництво МЦФЕР, видавництво «Мандрівець» та «Ранок».
Перший день «Створення сучасного освітнього простору для дитини –
дошкільника» пройшов у стінах навчального закладу й відкрилась
конференція музичним привітанням «Країна дитинства», де свої номери
представили творчі колективи коледжу (хореографічний колектив
«Арабеск», вокальна студія «Апрєль») та дитячий колектив ЗДО № 55 м.
Кременчук.
Вітали учасників та делегації, які приїхали з різних куточків України:
 наукових співробітників Інституту психології імені Г.С. Костюка
НАПН України, Педагогічного інституту Київського університету
імені Бориса Грінченка та освітяни з Одеської області на чолі з
кандидатом психологічних наук, старшим науковим співробітником
лабораторії психології дошкільника Карабаєвою Іриною Іванівною;
 науково-педагогічних працівників Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка на чолі з доктором
педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри дошкільної
освіти Гнізділовою Оленою Анатоліївною;
 доктора філософських наук, професора кафедри психології,
педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету
імені М. В. Остроградського, директора Департаменту освіти
виконкому Кременчуцької міської ради – Москалика Геннадія
Федоровича;
 представників Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
працівників дошкільної освіти» на чолі з шеф-редактором
управлінських видань напряму «МCFR: Освіта», головою правління
ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» Омельяненко
Ніною Володимирівною;
 завідувача кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти,
кандидата
психологічних наук, доцента Байєр Ольгу Миколаївну;
 викладачів предметно-циклових комісій дошкільних дисциплін
Вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Південного регіону на чолі з головою методоб’єднання
Вишневською Марією Сергіївною;
 педагогів та психологів Кременчуцького міського науковометодичного центру Кременчуцької міської ради на чолі з
директором Нікіфоренко Оленою Миколаївною;
 Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені М. В. Остроградського в особі методиста відділу дошкільної,
початкової та спеціальної освіти Корф Ілони Вікторівни.

Усього зареєстровано було 256 учасників, враховуючи 25 працівників
та 109 студентів Кременчуцького педагогічного коледжу імені
А.С. Макаренка. У конференції приймали участь 2 доктори та 13 кандидатів
наук.
Розпочала роботу науково-практична конференція пленарним
засіданням, на якому виступили: доктор філософських наук, професор
кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного
університету імені М.В. Остроградського, директор Департаменту освіти
виконкому Кременчуцької міської ради – Москалик Геннадій Федорович;
шеф-редактор управлінських видань напряму «МCFR: Освіта», голова
правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» – Омельяненко
Ніна Володимирівна; методист з дошкільної освіти Комунальної установи
«Саратський районний методичний кабінет з питань освіти» Арнаутова
Олена Манойлівна; кандидат психологічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії психології навчання ім. І. О. Синиці Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України – Терещенко Людмила
Анатоліївна.
Секційні засідання проходили у 5 напрямках:
На секції 1 «Створення умов для соціалізації дошкільників: сучасний
розвивальний простір дитини-дошкільника» яскравими спогадами у пам’яті
учасників залишився виступ Байєр О.М. про сучасне освітнє середовище в
закладі дошкільної освіти як чинник особистісного розвитку дитини.
На секції 2 «Ранній вік: тонкощі зростання» Гурковська Т.Л. у цікавій
формі розкрила особливості взаємодії з дитиною раннього віку.

На секції 3 «Сучасні інноваційні технології дошкільної освіти» слухачі
були захоплені виступами Гнізділової О.А. про використання методики

«Ляльки з особистими історіями» у правовому вихованні старших
дошкільників» та Зімакової Л.В. про проекцію світу дорослих у
мультиплікаційних фільмах для дітей. Також на секції незабутніми були
доповіді викладачів КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагічний коледж ім.
Т.Г.Шевченка» Кучай А.І.
(Інтерактивні технології та особливості їх
застосування в довкіллі) та
Любченко І.І. (Особливості застосування
інноваційних технології особистісно-орієнтованого навчання).

На секції 4 «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти в
Україні» слухачі дізнались про організаційно-методичні засади створення
інклюзивно-ресурсного центру від Яременко Н.Г., директора інклюзивноресурсного центру №1 м.Кременчук. Запам’ятався і виступ дитячого лікаряпсихіатра Кременчуцького обласного дитячого психоневрологічного
санаторію «Славутич Гончаренко А.М. про розлади емоцій та поведінки
дитини, як прояви хвороби, а не як недоліки виховних впливів дорослих.

На секції 5 «Підготовка фахівців дошкільної освіти в умовах зміни
освітньої парадигми: досягнення, протиріччя, перспективи» слухачі були
вражені виступом кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної
освіти
Педагогічного
інституту
Київського
університету імені Бориса
Грінченка Половіної О.А.
про підготовку майбутніх
вихователів до мистецької
освіти дітей дошкільного
віку.

Одночасно проходило і засідання методоб’єднання викладачів
дошкільних дисциплін ВПНЗ 1-2 рівнів акредитації Південного регіону.
Закінчився день екскурсією до музею В.Сухомлинського в с. Павлиш
Кіровоградської області. Основна цінність музейної колекції – у наявності
документів-оригіналів: передусім, це плани роботи Павлиської середньої
школи, книги запису аналізів відвіданих уроків, протоколи педагогічних рад
та матеріали психологічних семінарів, щоденні плани роботи директора
школи, книги предметних комісій, поурочні плани В.О.Сухомлинського, звіти
навчально-виховної роботи школи, Почесні грамоти і подяки учням школи,
особові справи вчителів, творчі напрацювання учителів і учнів, рукописи
літературних і науково-педагогічних праць Василя Олександровича, особисті
документи педагога. Атмосфера музею та закохана у свою справу
екскурсовод надовго залишаться у пам’яті відвідувачів.
Важливою подією також було підписання Угоди про співпрацю між
Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Кременчуцьким
педагогічним коледжем імені А.С.Макаренка.

Другий день «Практичний інтенсив» пройшов у с. Потоки на базі
навчально-оздоровчого комплексу «Ерудит». Були представлені різні форми
роботи: майстер-класи, воркшоп, соціодрама та тренінг-семінар.
Майстер-клас «Психолого-педагогічний підхід до ознайомлення зі
знаковою системою на образній основі» провела к. психол. н., старший
науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту
психології імені Г.С. Костюка НАПН України Карабаєва І.І.,. та к. психол. н.,
завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти та гуманітарних
наук Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка Яценко
Т.В.

Воркшоп «Дослідження мотиваційного та емоційного стану вихователів
ЗДО та засоби профілактики емоційного вигорання у вихователів» провела к.

психол. н., доцент, старший науковий співробітник лабораторії вікової
психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
Панасенко Н.М.
Соціодраму «Це – життя» провела психотерапевт, член української
спілки психотерапевтів (секція системна і сімейна психотерапія)
Разводовська Н.П.

Тренінг-семінар «Влив "Внутрішньої Дитини" на поведінку вихователя
та вихованця» провів к. іст. н., доцент, практичний психолог, психотерапевт,
майстер
системного
моделювання
Стегній
П.А.
Майстер-клас
«Гімнастика для мозку»
провела
практичний
психолог
закладу
дошкільної освіти №73
Департаменту
освіти
виконавчого
комітету
Кременчуцької міської
ради Литкович О.А.
Майстер-клас
«Створення
дидактичного середовища за допомогою мультимедійної презентації» провела

викладач інформаційних технологій Кременчуцького педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка Іванова Н.А.

Майстер-клас «Технологія розвитку творчих здібностей дітей
дошкільного віку на заняттях малювання» провела старший викладач кафедри
дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР Шульга Л.М.

Майстер-клас «Використання офісних додатків для створення
дидактичних матеріалів у професійній діяльності сучасного вихователя»
провела викладач інформаційних технологій Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А.С. Макаренка Маєвська М.Р.

Майстер-клас
«Живопис туману –
Сумі-е». Побачити
Всесвіт
через
дрібниці» провела
доктор
філософії,
магістр мистецтва,
директор
Кременчуцької
художньої галереї,
художник та митець
Бойко О.О.

Майстер-класи
з
ручної праці
«Народна
лялька-оберіг»
та
«Декоративна
свічка
з
вощини» були представлені
викладачами практикуму в
навчальних
майстернях

Кременчуцького
педагогічного коледжу
імені А.С. Макаренка
Тройніною
С.О.,
Носкіною
Н.О.,
Яровою
Т.П.
та
Івановою А.О.
Закінчився день
підбиттям
підсумків,
врученням сертифікатів
та екскурсією до музею «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» у м.
Горішні Плавні.
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