Оглядаючись на зроблене
Грудень
Грудень-місяць виявився багатим на події. Але це не заважало
викладачам сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, навчальне
навантаження згідно розкладу і плану роботи.
1. 1.12. Н.І.Мельник провела відкриту лекцію з дисципліни «Сучасні
освітні технології» для студентів 5 курсу ДО англійською мовою .
Одностайне рішення присутніх колег – лекція пройшла на високому
науково-методичному рівні.
2. Надзвичайно насиченою була програма Грінченківської декади. Уже
2.12 викладачі і студенти спеціальності ДО залучилися до культурномистецького проекту Ф.Мустафаєва «…невмируща одна не згасає
надія ніколи».
3. А на базі ДНЗ № 5 «Ялинка» м. Бровари за участю Г.В.Бєлєнької,
Н.В.Гавриш,
О.О.Ліннік.було
проведено
міський
науковометодичний семінар, присвячений технології формування у
дошкільників
основ
філософських
знань
за
текстами
В.О.Сухомлинського.
4. Всі без виключення викладачі взяли участь у проекті з осучаснення
словника Б.Грінченка, що став вже традиційним. А студентська група
під керівництвом Ю.О.Волинець на університетському конкурсі за
результатами проекту посіла почесне перше місце.
5. 8.12 відбувся ще один цікавий захід за участю викладачів кафедри
Г.В.Бєлєнької, Н.В.Гавриш, Л.В.Гаращенко, які взяли участь у
проведенні науково-практичного семінару в ДНЗ № 17 м. Бровари, де
підвели підсумки лонгітюдного дослідження з актуальної наукової
проблеми валеологічного виховання дошкільників.
6. 9.12 відбулося чергове засідання кафедри. Методологічне питання
стосувалося рівня мовленнєвої культури майбутніх вихователів. У
межах міжкафедральної і міжуніверситетської наукової роботи з
надзвичайно цікавою і змістовною доповіддю виступила
Т.С.Маркотенко, к.п.н, доцент ЛНУ імені Тараса Шевченка.
7. 10.12 яскравим заходом Грінченківської декади стало проведення
круглого столу «Грінченківські виміри щастя», модератором якого
виступила О.А.Половіна. Учасниками круглого столу, крім студентів
бакалаврату і магістратури, викладачів, стали студенти педагогічного
коледжу.

8. У межах соціального проекту «З Києвом і для Києвом» І.Є.Товкач
разом зі студентами стали організаторами розважальної ігрової
програми для маленьких киян.
9. Студенти-першокурсники опановують професію. Тому в межах
вивчення дисципліни «Вступ до фаху» вони зустрілися з майстрами
своєї справи: головним редактором видавництва МЦФЕР
Н.Савіновою, в минулому управлінцем вищого ешелону, а нині
викладачем О.В.Коваленко. 16.12 відбувалася наступна зустріч з
керівником ДНЗ № 5 м. Бровари Т.П.Тоцькою, відмінником освіти
України, автором багатьох інноваційних технологій.
10.15.12 74 студента і викладача побували на фабриці ялинкових
прикрас, взяли участь у проведенні майстер-класів з розписування
іграшок, набули знань з організації виробництва іграшок, і просто
чудово провели час. Дякуємо О.О.Стаєнній за досконалу організацію.
11.16.12 викладачі кафедри О.А.Половіна, О.О.Стаєнна, Л.В.Гаращенко,
О.Д.Літіченко провели чергове заняття в межах постійно діючого
семінару «Учіння без научіння». На цей раз учасники – методисти і
вихователі міста разом зі студентами вчилися проводити справжнє
дитяче свято. Гості й організатори були в захваті від спільної цікавої
праці.
12. Протягом 19-20 грудня в програмі фестивалю креативної психології
«Колесо сезонів» було заявлено п’ять майстер-класів викладачів
нашої кафедри: Г.В.Бєлєнької і М.А.Машовець, Н.Гавриш і
О.О.Ліннік, А.Я.Данієлян, О.О.Стаєнної та С.В.Чередніченко,
А.В.Сазонової. Досвід участі у фестивалі виявився надзвичайно
корисним.
13.22.12 студенти 5 курсу під керівництвом викладачів О.Д.Літіченко,
О.О.Стаєнної провели ігрову майстерню для першокурсників. Зв'язок
поколінь на такому заході виявися дуже вдалим. Далі буде.
14. 23.12. У роботі навчально-методичної комісії МОН з дошкільної
освіти взяли участь О.В.Коваленко, М.А.Машовець і Н.В.Гавриш. Ще
один з методичних посібників для педагогів ДО набув грифу МОН.
15.24.12 викладачі кафедри взяли участь у зібранні трудового колективу
університету. Після проведення такого важливого заходу кафедра
влаштувала веселе свято новорічної ялинки.
16. Документацію з акредитації благополучно прийнято. Ура!
Оглядаючись на зроблене, зауважимо, що кафедра добре попрацювала в
2015 році. Гарних свят і наснаги в новому 2016!!!

