02 березня 2018 року у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені
А.С.Макаренка

відбулася

ІІI

Всеукраїнська викладацько-студентська

науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки:
творчість, майстерність, професіоналізм».

До учасників конференції звернулася голова пленарного засідання
Кулікова Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, методист
Кременчуцького

педагогічного

коледжу

імені

А.С.Макаренка,

яка

повідомила мету проведення конференції – обмін досвідом, новими
педагогічними і методичними ідеями з проблем викладання дисциплін у
ВНЗ, використання нових технологій навчання у сучасних умовах,
обговорення питань наукового супроводу під час викладання педагогічних
дисциплін.
Наголосила на тому, що у конференції взяли участь 135 учасників із 15
регіонів нашої країни – Полтавської, Черкаської, Сумської, Харківської,
Запорізької, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Кіровоградської,
Тернопільської, Волинської,

Львівської,

областей та Автономної Республіки Крим.

Рівненської, Закарпатської

Із вітальним словом до учасників конференції
звернулися

Голова

організаційного

комітету, директор Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А. С. Макаренка, голова Вченої ради
коледжу,

Заслужений

України, відмінник

освіти,

працівник

освіти

кавалер ордена

«За

заслуги» ІІІ ступеня – Гальченко Іван Васильович.

На пленарному засіданні виступили

on-line: кандидат педагогічних

наук, доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського
національного педагогічного університету імені

Олександра Довженка

Решетняк Віктор Федорович і доктор педагогічних наук, доцент
Полтавського

національного

педагогічного

університету

В. Г. Короленка Сас Наталія Миколаївна.
Із зацікавленістю і захопленням присутні слухали доповіді:

імені

Москалика Геннадія Федоровича – доктора
філософських наук, професора, професора кафедри
психології,

педагогіки

Кременчуцького

та

філософії

національного

ім. М. В. Остроградського

університету

із

доповіддю

«Філософія сучасного менеджера освіти: відповіді
на виклики суспільства»

Яценко Тетяни Володимирівни – кандидата
психологічних наук, викладача Кременчуцького
педагогічного

коледжу імені

А.С. Макаренка

«Особливості ознайомлення студентів-майбутніх
вихователів
підходу

та

діяльність»

з

технологією
її

мультисенсорного

впровадження

в

практичну

Ситюка Романа Олександровича
–

викладача

суспільних

дисциплін

Кременчуцького педагогічного коледжу
імені

А.С.

Макаренка,

аспірант

Полтавського

національного

педагогічного

університету

ім. В.Г. Короленка
«Еволюції

розкрив

поглядів

на

питання
навчальне

дослідження в педагогічній науці».
На

секційних

засіданнях

доповідачі

висвітлили

питання

актуальних проблеми психології та педагогіки вищої школи; особливості
психолого-педагогічних умов формування
педагога;

розкрили актуальні

творчої

проблеми

наукових

методики навчання у вищій та середній школі;
технології

сучасної

освіти;

дослідили

особистості
досліджень

та

представили інноваційні

актуальні

проблеми

сучасної

лінгвістики; проаналізували педагогіку в інформаційному суспільстві:
культурологічний підхід.

