ПЛАН
КОЛЬОРОВОГО ТИЖНЯ ВІДДІЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
(ВДіПО)
КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка»
з 10.04. по 13.04.2018 р.
ПОНЕДІЛОК 09.04.2019р. (онлайн)
Студенти ВДіПО ЗНАЮТЬ! ВМІЮТЬ! МОЖУТЬ!
1. Кінолекторій. Діти індиго. Вигадка чи реальність?
Режим доступу: http://umanpedcollege.at.ua/forum/ vdipo.co.ua
Відповідальні:

завідувач ВДіПО Поштарук Л.І., викладач ІКТ Шимкова Ю.М.
ВІВТОРОК 10.04.2018 р.
ПІДКОРЮЄМО ВЕРШИНИ МАЙСТЕРНОСТІ

(в одязі працівників та студентів коледжу має бути елемент
жовто-блакитного кольору)
1. Відкриття Тижня відділення дошкільної і початкової освіти (ВДіПО). Початок
10.50 год. Ауд.№61. Старостат ВДіПО.
2.

Відкрита педагогічна практика зі студентами 307-П групи з основ

природознавства

з

теми

«Використання

природних

багатств,

водойм».

Початок: 10.00 год. ЗОШ №1. Відповідальна: викладач Рябошапка О.В.
3.

Виставка

фахової

літератури

з

напряму

«Педагогічна

освіта»

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». Бібліотека коледжу.
Відповідальна: завідувач бібліотеки Мельничук Н.П.
4.

Проведення фотоквесту «Щасливе дитинство». Представлення фото, на

яких студенти зафіксували яскраві моменти з життя дитини в дошкільному
навчальному закладі та учнів у загальноосвітній школі. Виставка стіннівок,
присвячених результатам педагогічних практик в закладах дошкільної освіти та
закладах середньої загальної освіти. Початок: 10.50 Коридор першого поверху.
Відповідальний: завідувач педагогічної практики Панченко Л.Ф.
5. Виховна година «Медіаосвіта. Медіаграмотність» для студентів 2 курсів ВДіПО.
Початок: 14.20год. Ауд. №55. Відповідальні: завідувач ВДіПО Поштарук Л.І.,
викладач Білошкурська С.С.

6. Гурткова робота спортивних секцій. Виступи хореографічних колективів
«Вербиченька», «Амелі» (Студенти додаткової кваліфікації «Керівник
хореографічного колективу дітей дошкільного віку»).

Майстер-класи з

баскетболу, волейболу, футболу, боксу, настільного тенісу, ритмічної
гімнастики, силових вправ-виступи ритмічної гімнастики. Спортивні змагання
з волейболу між викладачами та студентами ВДіПО додаткової кваліфікації
«Інструктор з фізичного виховання». Початок: 14.30. Спортивна зала коледжу.
Відповідальний: голова циклової комісії фізичного виховання і методик
Матюшин С.А., голова циклової комісії музики та методики музичного
виховання, хореографії Кайкова М.М.
СЕРЕДА 11.04.2018 р.
НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТІВ (ВДіПО)
( в одязі працівників та студентів коледжу мають бути елементи
бордово-чорно-білого кольору)
1.

Творча виставка виробів «Навчилися самі – навчимо дітей...»

Виставка студентських та викладацьких художніх робіт. Початок: 8.30.
Коридор першого поверху. Відповідальний: голова циклової комісії образотворчого
мистецтва Козак Н.Д.
2.

Тематичні виставки циклових комісій, на яких буде представлено

навчально-методичне

забезпечення

навчальних

дисциплін,

творчі

доробки

викладачів – збірки наукових статей, монографій, посібників. Поч. 8.30 Коридор
другого поверху. Відповідальні: завідувач методичного кабінету, канд.філ.наук
Денисюк Т.К., голови циклових комісій.
3.

Круглий стіл за участю доктора педагогічних наук, професора

Зайченка І.В. Поч.10.00. Актова зала коледжу. Відповідальні: заст. директора з
навчальної

роботи

Крамська

З.М.,

завідувачі

відділень:

Поштарук

Л.І.,

Сидорчук Л.П., Вишневецька Л.Г., завідувач методичного кабінету, к. філолог. н.
Денисюк Т.К., голови циклових комісій: Яценко Т.В., Соболенко О.І., Дашицька Л.І.
4.

Тренінг «Шляхи реалізації основних засад нового Державного стандарту

початкової освіти» для студентів 205-П, 206-П, 405-П груп. Початок: 11.20. Ауд.55

Відповідальні: завідувач методичного кабінету, к.філол.н. Денисюк Т.К., викладач
Рябошапка О.В.
5.

Перегляд відеоматеріалів про Нову українську школу. Початок: 10.50-

11.20 год. Коридор першого поверху. Відповідальний: викладач інформатики
Бондаренко О.С.
6.

Науково-методичний

семінар

«Методологічні

засади

професійної

підготовки фахівців мистецької освіти у вищих навчальних закладах». Початок:
14.30. Ауд. 211.
7.
виховання,

Відповідальні: голова циклової комісії музики та методики музичного
хореографії

Кайкова

М.М.,

викладач

музичних

дисциплін,

к.п.н. Олійник Т.І.
8.

Клуб кмітливих і винахідливих знавців психології. КВК між студентами

302-Д, 304-Д груп. Початок: 14.30год. Ауд. № 33. Відповідальні: голова циклової
комісії педагогіки і психології, методик дошкільної і початкової освіти Яценко Т.І.,
викладач психології Плахотна С.І.
ЧЕТВЕР 12.04.2018р.
ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ
(в одязі працівників та студентів має бути елементи
червоно-помаранчевого кольору)
1. Відкрита педагогічна практика зі студентами 302-Д. Самостійне проведення
занять з образотворчої діяльності (малювання, ліплення). Початок: 9.00.
ДНЗ № 9. Відповідальні: викладач Хорольська О.Г.
2. Перегляд відеофільму «Відомі педагоги» з нагоди 100-річчя педагогагуманіста Василя Сухомлинського. Початок: 10.50. Коридор першого поверху
Відповідальні: завідувач ВДіПО Поштарук Л.І., викладач Федоров М.В.
3. Засідання

студентського

наукового

товариства

за

участю

доктора

педагогічних наук Зайченка І. В. Початок 9.30год. Ауд.№ 55. Відповідальний:
голова студентського наукового товариства, викладач Сьоміна О.І.
4. Тренінг «Шляхи реалізації основних засад нового Державного стандарту
початкової освіти» для студентів 307-П, 404-П груп. Початок: 14.20.Ауд.№55.
Відповідальні: к.філол.н. Денисюк Т.К., викладач Рябошапка О.В.

5. Виховна година « Дивограй» для студентів І-их

курсів. Початок 14.20.

Ауд №33. Відповідальні: Лебідь В.П., Савранська О.М., Кузнецова А.А.
6. Конкурс куточків академічних груп ВДіПО. Початок 16.00. Відповідальні:
керівники академічних груп, Рада відділення.
7. Екскурсія у НВК «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей
імені В.О.Сухомлинського» зі студентами спеціальності Початкова освіта
(404, 405-П групи). Відповідальні: завідувач ВДіПО Поштарук Л.І., керівники
академічних груп Бабич О.О., Кочубей О.В.
8. Конкурс на краще оформлення матеріалів на сайтах коледжу, відділення та
найбільшу кількість коментарів. Відповідальні: голови циклових комісій,
керівники творчих колективів. Початок 15.30год. Журі конкурсу: директор
коледжу,

к.п.н.

Чепка

О.В.,

заступники

директора

Крамська

З.М.,

Дзисюк М.В.
П’ЯТНИЦЯ 13.04.2018р.
ВДіПО відпочиває і почиває на лаврах
( в одязі працівників та студентів коледжу мають бути елементи
зеленого кольору)
1. Благодійна акція « Подаруй дитині радість...» (збір дитячих книжок та іграшок
для дітей з малозабезпечених сімей ДНЗ м. Умань). Початок: 8.00. Фойє
коледжу. Відповідальний: голова Ради відділення

Поштарук Вікторія,

заступник голови ради ВДіПО Непокульчицька Анастасія (101-Д гр.)
2. Музично-лялькова вистава «Жабенятко». Початок: 10.50. Фойє коледжу.
Відповідальні: завідувач ВДіПО Поштарук Л.І., викладач методики музичного
виховання Штремель С.В.
3. Закриття Тижня ВДіПО.
Завідувач відділення

Л.І. Поштарук

КОЛЬОРОВИЙ ТИЖДЕНЬ ВДіПО 10-13 квітня 2018 р.
Мета: підвищення фахової майстерності, дослідження іміджу сучасного
педагога, а саме колористики як елемента внутрішнього іміджу, вдосконалення
акторської майстерності як найважливішої складової педагогічного професіоналізму,
вироблення самовпевненості, кращого стану здоров’я , створення гарного настрою,
розуміння, що елементарна зміна кольорів одягу чи інтер’єру пов’язана з новим
сприйняттям світу та новим станом інтелекту як важливого ступеню на шляху до
особистісного успіху та зростання. Розкрити значення кольору для людини, його
психофізіологічний вплив на організм людини, ознайомити студентів із «колом
кольорів Гете»; розвивати вміння виконувати вправи для самовдосконалення;
виховувати позитивні моральні якості, любов і повагу до національних традицій та
культур інших народів.
Вплив різних кольорів на людину:
ЖОВТИЙ – це колір сонця, життєвої сили, влади, це колір, який несе
світло, оптимізм, позитив, це колір мрійників, сонця, золота, хліба, ниви, переваг
життєвої сили, влади.
БЛАКИТНИЙ або ГОЛУБИЙ – колір чистої свідомості, води. Він
заспокоює, охолоджує тіло і розум. Його обирають люди довірливі й вірні,
артистичні, дружні. Цей колір діє на сприйняття часу і простору. Здається, що час
збільшується, а простір розширюється. Переконатись у цьому може кожен, досить
лише подивитися на небо. Варто сказати і про прозорість. Щоб бути більш чітким у
своїх діях вибирай блакитний колір.
СИНІЙ – це колір неба, вищого розуму, мислення. Колір ясності,
чарівності і спілкування. Поєднується з білим, жовтим, помаранчевим, рожевим. Це
колір ясності, чарівності і спілкування. Незалежно від відтінку, любитель цього
кольору на підсвідомому рівні посилає сигнали оточуючим: «Мені подобається, коли
мене розуміють». Якщо синій ваш улюблений колір, вам завжди є, що сказати,
оскільки гарне вираження своїх думок – це ваш козир.
ЧЕРВОНИЙ – це свого роду «перший» колір дуже емоційний колір, є
елементом «вогню» і холеричного темпераменту, колір пристрасті, задоволення, це
колір пристрасті, гніву і високого кров’яного тиску. Люди, яким подобається цей
колір люблять отримувати задоволення тут і зараз.

БІЛИЙ – це світло, поєднання всіх кольорів. Білий колір символізує
чистоту і духовність, простоту і порядок. Поєднується з усіма кольорами. Білий
колір-це свобода можливостей, чистий аркуш, розв’язання проблем і початок нового.
Це колір інформації, пошуку істини, перевірки ідей, добору інформації, вивчення
джерел. Також він говорить і про простоту. Люди, які люблять білий колір, швидше
за все, люблять чистоту і порядок.
ЧОРНИЙ – це поєднання всіх кольорів. Означає щось невідоме, таємне.
Він стримує потік інформації, мовчазність. Чорний, в основному, своєрідним чином
стримує потік інформації, але немає ніяких сумнівів в тому, що в сучасній культурі
він також асоціюється з «темною стороною» і злом. Якщо ваш улюблений колір
чорний, то за природою, ви віддаєте перевагу тримати все в собі, ніж виставляти
напоказ. «Мовчазність» цього кольору дозволяє іншим догадатися про все, що було
недоговорене. Чорний колір говорить: «Я не скажу вам нічого».
БОРДОВИЙ – один
сором’язливість,

романтику,

з відтінків червоного. Він поєднує в собі
мрійливість.

Поєднується

з

білим,

жовтим,

помаранчевим.
ПОМАРАНЧЕВИЙ – дуже чуттєвий колір, оскільки він – це пом’якшений
червоний. Даний колір асоціюється з емоційними реакціями і внутрішнім
магнетизмом. Це колір торжества і революцій. І ще одна важлива деталь:
помаранчевий колір дуже близький до золота, який є кольором успіху і багатства. Ті,
кому подобається цей колір, здатні на щирі почуття і інтуїтивно налаштовані на
успіх.
ЗЕЛЕНИЙ – це колір життя і достатку – листя, трава, рослини – усе це
належить до продовження життя, процвітання і благополуччя. Колір розвитку,
прийняття рішень, можливих альтернатив. Зелений – це чиста, гуманістична любов, а
не бурхливий роман. Більше того, зелений – це дуже приємний колір. У любителя
цього кольору гаряче серце. Пристрасть, ймовірно, похована десь під їх честю і
гідністю. Якщо ви любите зелений колір, для вас суспільне благо більш важливе, ніж
власне.
Оргкомітет

