
Озираючись на зроблене… 
ВЕРЕСЕНЬ 

1. Викладачі відповідально забезпечували хід навчального процесу згідно 
розкладу занять. 

2. Взято участь у таких заходах: 
- зустріч з  європейськими колегами (03.09) 
- методичний семінар «Забезпечення якості вищої освіти» за участю 
фінських модераторів (08.09) 

- майстер-класи з курсу «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» 
для батьків, дітей і педагогів у межах програми Гогольфесту-2015 
(Виставковий центр України,19.08. – Гавриш Н.В., Стаєнна О.О.) 

- майстер-класи в програмі святкування Всеукраїнського Дня дошкілля 
(Ліннік О.О., Гавриш Н.В., Стаєнна О.О. ; 25.09); 

- участь в обласному семінарі «Дошкільна освіта для сталого розвитку» 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії  у режимі on-line (21.09) 

- урочистості з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля (24-25.09); 
- виїздне засідання кафедри дошкільної освіти в селі Олешня (батьківщина 
Софії Русової) (30.09) 

- участь у науково-практичній конференції «Наукова школа дитячої 
психології» в Інституті психології НАПН України (студенти 
магістратури, Товкач І.Є.; 21.09) 

3. Започатковано створення «Живої книги педагогічної слави», 
підготовлено презентацію (особлива подяка Сазоновій А.В., Гаращенко Л.В.) 
4. Здійснено пошукову роботу з теми «Корифеї дошкільної освіти Києва», 
«Корифеї вищої освіти України» (особлива подяка Половиній О.А., 
Коваленко О.В.) 
5. Група викладачів успішно пройшла тренінг у межах міжнародної 
програми Іntel для майбутнього – “Один комп’ютер-один учень» 
(Бєлєнька Г.В., Машовець М.А., ШинкарТ.Ю.)  
6. Кафедра визначалася зі стратегією розвитку на період 2015-2020                                        
роки (розроблено модель руху – підготовлено презентацію) 
особлива подяка Бєлєнькій Г.В., Ліннік О.О., Половиній О.А.                
7. Радіємо за колег-авторів книжкових новинок: 
- Бєлєнька Г.В., Науменко Т.С.. Зошит з природознавства для дітей старшого 
дошкільного віку «Знайомлюся зі світом природи» (навчальний посібник із 
грифом МОН) 
- Гавриш Н.В., Стаєнна О.О., Бадер С.О. «Зошит з українознавчими творчими 
завданнями для дітей старшого дошкільного віку» «Сонечко мандрує 
Україною» (навчальний посібник із грифом МОН) 
- Гавриш Н.В., Маркотенко Т.С. «Читаем на уроке и дома книга по 
літературному чтению» (навчальний посібник із грифом МОН) 



- Бєлєнька Г.В., Гавриш Н.В. «Виховуємо базові якості старшого 
дошкільника в умовах ДНЗ» (навчально-методичний посібник із грифом 
МОН) 
8. Студенти ОКР «Магістри» успішно пройшли перед захист і допущені 
до захисту (16.09).     
9. Відбулося перше засідання  наукового гуртка «Пошуково-дослідницька 
діяльність» (керівники Мельник Н.І., Волинець Ю.О.) (10.09). 
10. Започатковано проведення днів педагогічного кіно. Так, студенти 
першого та четвертого курсів переглянули та обговорили враження від 
фільму  «Зіроньки на землі». 
11. Випускники магістратури успішно пройшли передзахист магістерських 
досліджень   (16.09).                          

 


