Під час

роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції

«Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність,
професіоналізм»

обмінялися

досвідом

і

новими

педагогічними

та

методичними ідеями, обговорили питання наукового супроводу навчальновиховного процесу на сучасному етапі 173 учасники із Полтавської,
Чернігівської,
Волинської,

Сумської,

Дніпропетровської,

Івано-Франківської,

Харківської,

Житомирської,

областей та Автономної республіки Крим.

Київської,

Львівської,
Одеської

Адміністрацією

педагогічного

коледжу,

його

структурними

підрозділами, оргкомітетом, викладачами було сформульоване основне
завдання, а саме: висвітлення питань комплексної модернізації сучасної
педагогічної освіти на наукових засадах, що, у свою чергу, у подальшому
повинно позитивно вплинути на навчально-виховний процес як нашого
навчального закладу, так й інших педагогічних установ Полтавщини та
України загалом.
Серед доповідачів –13 професорів, докторів наук і 31 доцент, кандидат
наук різних педагогічних галузей.

На пленарному засіданні виступили:
Самодрин Анатолій Петрович, доктор педагогічних наук, професор
кафедри педагогіки і психології ЗВО «Міжнародний гуманітарнопедагогічний інститут «Бейт-Хана» (м. Дніпро)

Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
М. В. Остроградського (м. Полтава)
Чудовська Ірина Анатоліївна, доктор соціологічних наук, доцент
кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені
Тараса Шевченка (м. Київ)

Оніпко Валентина Володимирівна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.
Короленка (м. Полтава)
Кравченко Любов Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри культурології та методики викладання культурологічних
дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені
В.Г. Короленка (м. Полтава)
Голобородько Костянтин Юрійович, доктор філологічних наук,
професор, декан українського мовно-літературного факультету ХНПУ імені
Г. С. Сковороди (м. Харків)
Маленко Олена Олегівна, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри українознавства і лінгводидактики ХНПУ імені Г. С.
Сковороди (м. Харків)
Капустян Ганна Тимофіївна, доктор історичних наук, професор,
професор кафедри теорії, історії, держави та права Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського (м. Кременчук)

На секційних засіданнях доповідачі висвітлили питання актуальних
проблеми психології та педагогіки вищої школи; особливості психологопедагогічних умов формування творчої особистості педагога; розкрили
актуальні проблеми модернізації освітніх методик у навчальних закладах
різних рівнів на сучасному етапі; представили інноваційні технології

сучасної освіти; дослідили актуальні проблеми сучасної лінгвістики;
розглянули теоретичні аспекти у науці про освіту в інформаційному
суспільстві.

Організатори конференції щиро вдячні науковцям, студентам і науковим
керівникам, магістрантам, аспірантам, здобувачам, а також практикуючим
педагогам за цікаві доповіді та дискусії, а також висловлюють сподівання на
подальшу співпрацю.

