
Озираючись на зроблене 

Жовтень 2015 

Викладачі відповідально забезпечували хід навчального процесу згідно 
розкладу занять. 

1.10.2015 викладачі взяли участь у науково-методологічному семінарі 

для професорсько-викладацького складу КУБГ. Доповідала зроблено 

Г.В.Бєлєнька. 

6.10.2015 доценти кафедри Ю.О.Волинець та Н.І.Мельник провели 

розширене засідання творчої групи студентів наукового гуртка 

«Порівняльно-педагогічні студії у дошкільній та початковій освіті», який 

функціонує в межах наукової студії «Пошуково-дослідна діяльність». 

7.10.2015 проведено засідання кафедри. Ключовим питання для 

обговорення було обрано інтеграцію науково-дослідної діяльності в процес 

професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти. 

8-9.10.2015 викладачі кафедри взяли участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, дослід, 

перспективи розвитку» в Ніжинському державному університеті імені 

М.Гоголя. На пленарному засіданні з доповідями виступили професори 

Г.В.Бєлєнька, Н.В.Гавриш, М.А.Машовець. У роботі секцій взяли участь 

викладачі кафедри Ю.О.Волинець, Л.В.Гаращенко, О.Д. Літіченко, 

Т.Ю.Шинкар. 

12.10, 16.10.2015 випускники спеціалітету успішно склали державні 

іспити. 

15.10.2015 випускники магістратури успішно захистили магістерські 

дослідження. 

16.10.2015 професори кафедри Г.В.Бєлєнька і Н.В.Гавриш взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-педагогічний 

супровід дитини дошкільного віку», присвяченій 50-річчю кафедри 

дошкільної освіти Донбаського державного педагогічного університету і 

привітали колег зі святом.  



16.10.2015 в межах програми Всеукраїнського експерименту 

«Формування цілісної картини світу засобами художнього слова в 

інтегрованому просторі дошкільного закладу Н.В.Гавриш взяла участь у 

роботі регіонального науково-методичного семінару «Формування базових 

особистісних якостей дошкільників на основі текстоцентричного підходу», 

проведеного на базі експериментального майданчика ДНЗ № 67 «Сонячний 

м. Краматорська. 

17.10.2015 доцент кафедри Ю.О.Волинець та старший викладач 

Л.В.Гаращенко спільно зі студентами  взяли участь в організації ігрового 

майданчика на Русанівському бульварі в межах соціального проекту «З 

Києвом і для Києва». 

20.10.2015 студенти магістратури спільно з викладачами взяли участь у 

районному семінарі для методистів ДНЗ «Формування базових особистісних 

якостей дітей дошкільного віку», який відбувся на базі ДНЗ «Росинка» в смт 

Вишневе Києво-Святошинському районі. Модератором семінару була 

Н.В.Гавриш. 

21.10.2015 відбулося перше в цьому навчальному році засідання 

постійно діючого семінару для керівників МО Києва з теми «Учіння без 

научіння: грамота». Модераторами семінару були Н.В.Гавриш, І.Є.Товкач. 

До участі в семінарі долучилися студенти 3 курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта». 

22.10.2015 викладачі кафедри Н.В.Гавриш, О.В.Коваленко, 

М.А.Машовець взяли участь у роботі науково-методичної комісії  НМР МОН 

України. Підготовлена кафедрою освітня програма «Дитина» (керівник 

проекту академік В.О.Огнев'юк) підтвердила статус програми 

всеукраїнського рівня, отримала гриф МОН України. Вітаємо авторів. 

22.10.2015 професори Г.В.Бєлєнька та Н.В.Гавриш взяли участь у 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Особистісний розвиток 

дітей та молоді в інноваційно-орієнтованому освітньому середовищі» ІПВ 

НАПН України. 



23.10.2015 викладачі кафедри та студенти магістратури взяли участь в 

навчальному семінарі-тренінгу з формування навичок роботи в програмі 

EBSCO. 

23.10.2015 відбулася гостьова лекція докторанта ІПВ НАПН України, 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти 

Маріупольського державного гуманітарного університету, автора 

підручників і посібників з методики ФЕМУ дітей дошкільного віку Олени 

Геннадіївни Брежнєвої для студентів 4 і 5 курсів спеціальності «Дошкільна 

освіта». 

27.10.2015 викладачі кафедри радо вітали студентів-першокурсників на 

їх першому святі «Ось ми які!» 

30.10.2015 викладачі кафедри Н.В.Гавриш, О.О.Стаєнна та 

О.Д. Літіченко взяли участь у телемості з проблем патріотичного виховання з 

науковцями, викладачами і студентами в межах Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Національно-патріотичне виховання дітей і молоді 

в контексті ствердження суб’єктності української держави» 

 

Працюємо разом і відпочиваємо разом 

10.10. викладачі і студенти здійснили екскурсійну подорож до музеїв 

живописного міста Переяслав-Хмельницького. 

23.10. викладачі разом зі студентами магістратури відвідали виставу 

«Таке єврейське щастя» в Театрі оперети. 

24.10. викладачі кафедри спільно раділи золотій осені під час 

романтичної екскурсії у ліс. 

 

 


