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Циклова комісія психолого-педагогічних дис-
циплін розпочинає висвітлювати проведення заходів 
під час Тижнів наук на сторінках газети “Коледжани”. 
Заходи, що проводять циклові комісії, мають важливе 
виховне й освітнє значення, є засобом всебічного роз-
витку його учасників, викликають позитивні емоції, 
наповнюють життя викладацького та студентського 
колективу цікавим змістом. Загально відомо, що стано-
влення спеціаліста відбувається не тільки на лекціях і 
практичних заняттях, а й у позаурочний час в атмосфе-
рі вільного спілкування, співпраці і дозвілля. Тому 
одним із традиційних видів роботи викладачів є Тижні 
циклових комісій, які проводяться щорічно.  

Цьогоріч Тиждень циклової комісії психолого
-педагогічних дисциплін було проведено з 1 по 8 жовт-
ня. Розпочався він арт-майстернею Марини Олегівни 
Андрієвської, завідувачки виставки відділу експозицій-
ної роботи Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника «Арт-технології старовини: 
доторкнутись до прекрасного». Організаторами заходу 
були викладачі коледжу Н. С. Гомеля, А. М. Бєлоусько 
та Е. М.  Ковальчук. 

Цей захід відбувався в формі, не схожій на 
звичайне навчання: тут і фантазія присутніх, і самостій-
ний пошук відповіді, і новий погляд на відомі вже яви-
ща та факти. Він викликав позитивні емоції та розши-
рив знання про художнє мистецтво, поглибив знання 
історії створення фарб, якими писались картини в дав-
нину. Найважливішим моментом було те, що практич-
не заняття проходило у невимушеній атмосфері. 

Цікавим за змістом та формою був методоло-
гічний тренінг для викладачів коледжу на тему 
«Професійна ефективність», що організувала методист 
Т. М. Мар'єнко у співпраці з тренерами Освітнього 
Хабу міста Києва.  

За участю експерта в галузі педагогічної осві-
ти доктора педагогічних наук професора 
О. А. Лавріненка було проведено Студентську практич-
ну конференцію «Освітня євроінтеграція: українські 
реалії». Спікер конференції Н. С. Гомеля створила ат-
мосферу активної участі, здорового змагання, що спо-
нукало студентів мобілізувати всі свої знання. Хочемо 
подякувати за цікаві доповіді студентам: Киричку Де-
нису (тема доповіді «Топ 10 університетів Європи та їх 
привабливість»), Корнієнку Івану (тема доповіді 
«Особливості підготовки педагогів у європейському 
освітньому просторі»), група 45 БП; студенту Кононен-
ку Єгору (тема доповіді «Якою Європа бачить освіту 
майбутнього»), група 46 БП – науковий керівник к.п.н. 
Н. С. Гомеля; Войтенко Юлії, студентці групи 3 БЮ-1 
(тема доповіді «Плагіат. Відповідальність за порушен-
ня академічної доброчесності») – науковий керівник 
к.п.н. Г. В. Муляр; студентам групи 99 З (Буд) Куцан 
Івану та Прінь Вікторії (тема доповіді «Європейська 
практика дуальної системи професійного навчання») – 
науковий керівник В. П. Бєльченко. 

Викладацький колектив із цікавістю сприйняв 
педагогічну платформу «Правові, організаційні, фінан-
сові засади системи фахової передвищої освіти (Закон 
України «Про фахову передвищу освіту») у контексті 
впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти», 
яку організувала і провела директор коледжу Ольга 
Іванівна Щербак.  

На дебрифінг, де був присутній педагогічний 
колектив коледжу, було запрошено Генерального дире-
ктора директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН 
України Олега Ігоровича Шарова та керівника експерт-
ної групи з питань освіти дорослих та педагогічної 
освіти МОН України Балубу Ігоря Анатолійовича, які 
представили нагальні питання, що стоять перед вищою 
школою в Україні та озвучили напрями організаційної 
інтеграції технікумів і коледжів у системі фахової пе-
редвищої освіти.  
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ТИЖДЕНЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (ПРОДОВЖЕННЯ) 
 3 та 4 жовт-
ня студенти коледжу 
разом з викладачем 
Н. С. Гомелею брали 
участь у VІІ науково-

практичній конфере-
нції «Музейна педа-
гогіка – проблеми, 
сьогодення, перспек-
тиви»: «Сучасний 
ігровий простір му-
зею: можливості і 
перспективи».     

Співорганізаторами конференції виступили Національний Києво-

Печерський історико-культурний заповідник, Національна акаде-
мія педагогічних наук Украї-
ни, Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені 
Івана Зязюна НАПН України, 
кафедра ЮНЕСКО 
«Неперервна професійна 
освіта ХХІ століття».   

7 жовтня Студентсь-
ким парламентом під керів-
ництвом практичного психо-
лога Л. В. Яковенко було 
проведено флешмоб «Щастя 
бути педагогом», який   пере-
творився у справжнє масшта-
бне, феєричне, незаангажова-

не свято як для студентів, так і для педагогічних працівників.  
Останній день тижня був його апогеєм: це творча зу-

стріч із актором Юрієм Шульганом та Заслуженим діячем мис-
тецтв України Олександром Денисенком, автором сценарію та 
режисером фільму «Тарас. Повернення». Вже перші слова пред-
ставлення фільму Олександром Володимировичем заінтригували 
глибиною занурення автора в історико-культурний пласт життя і 
творчості Тараса 
Григоровича. Перег-
лянути фільм та 
підтримати його 
прийшли колеги з 
Інституту педагогіч-
ної освіти і освіти 
дорослих імені ака-
деміка І. Зязюна 
НАПН України 
(доктор педагогіч-
них наук, старший 
науковий співробіт-
ник М. П. Вовк та заступник голови Київського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка, методист гімназії-інтернату 
№13 м. Києва О. М. Ходацька з учнями, редактор журналу "Я 
сама/я сам" доктор педагогічних наук, старший науковий співро-
бітник Т. Г. Кондратенко. 

Шановні студенти, учасники Тижня циклової комісії 
психолого-педагогічних дисциплін, дорогі колеги комісії юриди-
чних та соціально-гуманітарних дисциплін, ми щиро вдячні вам 
за активну участь у підготовці та проведенні всіх заходів!  
     Ніна Гомеля 

У циклової комісії юридичних дисциплін існує гарна 
традиція – проводити Тиждень юридичних наук на початку жовт-
ня, коли в Україні святкується День юриста. 

Студентське життя стрімке, різнобарвне, цікаве, а наші 
студенти наполегливі, допитливі, креативні. Саме тому, для   
розкриття їх творчого потенціалу, вдосконалення та формування 
загальних та професійних компетентностей, викладачі комісії 
юридичних дисциплін завжди планують цікаві заходи.  

Для зацікавлення студентів коледжу викладачі та студе-

нти провели аукціон знань: з дисципліни «Основи правознавства» 
на тему «Цікаво знати», з дисципліни «Конституційне право Ук-

раїни» заняття-вікторину на тему «Що я знаю про Основний За-
кон України»; з дисципліни «Корпоративне право» заняття з еле-
ментами круглого столу на тему «Актуальні проблеми адаптації 
корпоративного права України до корпоративного права країн-

членів ЄС»; з дисципліни «Виконавче провадження» лекцію-

бесіду з приватним виконавцем на тему «Особливості роботи 
приватного та державного виконавця». 

Проведено комплекс семінарських занять з використан-
ням інтерактивних мультимедійних засобів: з дисципліни «Право 
соціального забезпечення» на тему «Соціальні пільги: за чи про-
ти?»; з дисципліни «Право інтелектуальної власності» на тему 
«Правова охорона об’єктів інтелектуальної власності»; з дисцип-
ліни «Сімейне право» на тему «Сімейні правовідносини»; з дис-
ципліни «Господарський процес» на тему «Принципи господар-
ського процесу»; з дисципліни «РАЦС» на тему «Реєстрація наро-
дження дитини». 

ТИЖДЕНЬ ЮРИДИЧНИХ НАУК 



ТИЖДЕНЬ ЮРИДИЧНИХ НАУК (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Також до Дня юриста було проведено конкурс стінних 

газет, а до Дня козацтва – захід на тему «Козацтво як явище істо-
рії та права України». 

Проведені заходи та конкурси ще раз довели, що студен-
там юридичної спеціальності дійсно цікаво обговорювати актуа-
льні питання, що постають в повсякденному житті. 

Традиційно 8 жовтня розпочала роботу юридична кліні-
ка «Bona fides», яка багато років поспіль надає безкоштовні юри-
дичні консультації незахищеним верствам населення силами сту-
дентів-клініцистів та під супроводом викладачів-правників. 

Крім того, був оголошений конкурс на кращу емблему, 
девіз для циклової комісії юридичних дисциплін та краще есе на 
тему «Відомий юрист, на якого я хочу бути схожим». Підсумки 
конкурсу будуть оголошені в період з 10 по 14 грудня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час проведення Тижня позитивним було те, що сту-
денти не залишалися осторонь, проявляли зацікавленість, демон-
стрували знання та творчі підходи до поставлених завдань. Хоче-
ться вірити, що і у VІІ Студентських читаннях на тему 
«Актуальні питання розвитку України (правові аспекти): Права 
людини в національному та міжнародному вимірі», яку плануємо 
провести у квітні 2020 року, студенти знову покажуть свої профе-
сійні навички.  

     Вікторія Шевчук, 
     Ганна Шуст 
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Мова – це форма нашого життя, життя 

культурного й національного, це форма національної організації… 

Іван Огієнко 

Вже традиційним у коледжі стало проведення на почат-
ку листопада Тижня циклової комісії філологічних дисциплін. 
Його мета – розширити й поглибити знання про походження ук-
раїнської писемності та мови, виховувати шанобливе ставлення 
та повагу до рідного слова.  

У цьому навчальному році Тиждень проходив з 8 по 15 
листопада. Викладачі комісії провели низку заходів та конкурсів, 
якими популяризували вивчення української мови, розвивали 
зацікавленість та освітньо-дослідницьку діяльність учнів і студен-
тів, активізували процес самостійності юних науковців, сприяли 
розвитку пізнавального інтересу, логічного мислення, пам’яті, 
уваги, кмітливості. 

Тиждень розпочався напередодні Дня української     
писемності та мови. Вже вчетверте студенти, учні, педагогічні 
працівники долучились до масштабного флешмобу – 19 Всеукра-

їнського радіодиктанту національної єдності, створили власний 
осередок диктанту і написали його всією коледжанською роди-
ною, об’єднавшись навколо українського слова разом з тисячами 
українців всього світу. 

У рамках Тижня викладачами комісії було проведено 
конкурс стіннівок до Дня української писемності та мови; відбув-
ся показ короткометражних фільмів, присвячених походженню 
писемності, першим книгам, першим абеткам, Нестору Літопис-
цю. Викладач М. С. Лозова разом із членами Гуртка любителів 
українського слова презентувала черговий номер газети «Ну що 
б, здавалося, слова...», присвячений цього разу 200-річчю з дня 
народження Пантелеймона Куліша. З метою популяризації    
українського слова, підняття престижу української мови викладач  
В. Б. Броннікова вкотре організувала акцію «Прикрась життя 
українською!».  

Викладач комісії Л. Ю. Чернова провела відкритий урок 
з діловодства в групі 65 Ю на тему «Правила складання та оформ-
лення основних видів документів щодо особового складу». 

ТИЖДЕНЬ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
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Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка 

м.Київ- 135 вул. В. Чорновола, 24 

тел. 236-11-11, 236-97-78  
факс: (044)236-97-65, 236-34-51 

e - mail: college@kppk.com.ua 

web-site: kppk.com.ua                                                                       

     - Статті публікуються в порядку обговорення. 
Автори надрукованих матеріалів відповідають 

за добір і точність наведених фактів і даних та інших 
відомостей. 
    - Редакція залишає за собою право редагувати та 
скорочувати текст. Рукописи не рецензуються  і не 
повертаються. 
 

РЕДАКЦІЙНА РАДА: Голова — директор коледжу 
О. І. Щербак, 
заст. голови — заст. директора — В. П. Кондратьєва,  
ЧЛЕНИ РАДИ: гол. редактор — М. С. Лозова,  
літер. редактор — О. М. Коптюх, техн. редактор —            
М. М. Колос. Комп’ютерний набір і верстка —  
М..М. Колос 

ТИРАЖ: 25 шт. 

Родзинкою Тижня цьогоріч стала зустріч з мистецтвом у 
стінах рідної альма-матер. 12 листопада коледж радо вітав гостей – 
Народний студентський театр «Березіль» з комедією «Мільйон у 
шлюбному кошику» (за п'єсою Джуліо Скарніччі і Ренцо Тарабузі 
«Моя професія – синьйор з вищого світу»). Талановита гра моло-
дих, креативних акторів, студентів Національного університету 
біоресурсів та природокористування України, нікого не залишила 
байдужим. Насолода, здоровий сміх, гарний настрій, заряд бадьо-
рості – це далеко не всі емоції та почуття, які змогли отримати гля-
дачі, поринувши у чарівний світ мистецтва.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Яскравою подією була зустріч студентів «Економіко-

правового» та «Педагогічного» відділень із начальником відділу 
національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та 
спорту України Миколою Ляховичем, який 13 листопада провів 
інтерактивну лекцію про те, що об’єднує українців як націю та 
їхні національні цінності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 листопада відбулись два важливі заходи: обирали 
кращих серед знавців української мови та декламаторів українсь-
кої поезії. У І етапі Міжнародного конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика взяли участь учні та студенти І, ІІ курсів коле-
джу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV Студентська науково-практична конференція 
«Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» 
стала завершальною подією Тижня. У ній взяли участь студенти 
«Економіко-правового» відділення та учні структурного підрозді-
лу робітничих професій під чітким керівництвом усіх викладачів-

членів комісії. Учні та студенти обрали цікаві теми, виявили нау-
ковий підхід до їх висвітлення, ретельно підготувалися та висту-
пили з доповідями і презентаціями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 листопада підбито підсумки Тижня. Переможці були 
нагороджені грамотами та дипломами, учасникам конференції 
вручено сертифікати, всі отримали заохочувальні призи. Заходи 
Тижня завжди відбуваються яскраво, не лише залишаючи у сер-
цях гарні емоції, але й поглиблюючи знання, розвиваючи ерудо-
ваність, даруючи радість спілкування поетичним словом. А ще 
виявляють найталановитіших, найактивніших, найкреативніших 
молодих людей. 

Переможцями цього року у І етапі Міжнародного конку-
рсу з української мови імені Петра Яцика стали: Кондратовець 
Вікторія, студентка групи 67 Ю 2/9 – ІІ місце; Василенко Олеся, 
студентка групи 67 Ю 2/9 – ІІІ місце; Страхова Анна, студентка 
групи 49 М 2/9 – ІІІ місце. У конкурсі читців-декламаторів, який 
був присвячений Дню української писемності та мови перемож-
цями стали: Бровій Анастасія, студентка групи 67 Ю 2/9 – І місце; 
Свєчкарьова Анастасія, студентка групи 67 Ю 2/9 – ІІ місце.  

У номінації «Краща стіннівка до Дня української писем-
ності та мови» призерами стали: Дегтяннікова Євгенія; Мороз 
Вікторія, студентки групи 66 Ю 3/9 – І місце; Іванченко Дар’я-

Марія, студентка групи 67 Ю 2/9 – ІІ місце; Венгерський Віталій, 
Лукієнко Анастасія, студенти групи 66 Ю 3/9 – ІІІ місце.  

Вітаємо переможців! Бажаємо творчих злетів та успіхів 
у подальшій науково-дослідній та творчій роботі! Дякуємо всім 
студентам, які взяли участь у заходах, викладачам, які скерували 
молодь та допомогли підготуватися до конференції та конкурсів. 

 

Валентина Броннікова 

http://kppk.com.ua/_pedagog.html
https://www.facebook.com/mykolalyahovych/?__tn__=KH-R&eid=ARDD52KEn7_hWxpAYCZ93PEkNE2QG1hIWm7attux6CrpRivLISZdq2B5AVaOwvDhiKlr3wyPtwM9dJEj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBubSyLHxRanj2BfjJ9Pl97dStcAQY5G1vak6SlfN_u8d1Mj-fYom5hTBQSCMuhaZ92JJ0mpu57R4CRwK_BTawG

