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МАЙСТЕР-КЛАС  
«СІМ СЕКРЕТІВ 

РИТОРИЧНОГО УСПІХУ»  
 

 
 

14 січня 2016 року для 
вчителів-філологів Уманської 
міської гімназії доцентом 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка Г.Л. Бондаренком 
було проведено майстер-клас із 
теми «Сім секретів  риторичного 
успіху». 

 

 
 
 Під час майстер-класу 

педагоги вчилися визначати цілі 
до різних типів промов, 
знаходити шлях до серця 
аудиторії, створювати компо-
зицію промови, застосовувати 
різні види та рівні жестикуляції, 
ефективно здійснювати кому-
нікацію за допомогою прийомів 
налагодження контакту. 

 

Під час тренінгу учасники 
розглядали соціально-психологічні 
особливості феномену лідерства 
розширювали уявлення про 
поняття «освітнє лідерство», 
«лідерство-служіння» визначали 
та аналізували ключові лідерські 
компетенції викладача, власні 
професійні досягнення формували 
навички постановки цілей та їх 
досягнення. 

Тренінг пройшов в атмосфері 
щирості, оптимізму, емоційного 
піднесення та довіри. 

 

ПІДВИЩЕННЯ 
ІНШОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧІВ 

 
Із 25 січня по 24 лютого 2016 

року старший викладач кафедри 
початкової освіти та методик    
гуманітарних дисциплін Педагогічного 

 

 
 

інституту К.П. Нечипоренко 
підвищувала рівень володіння 
англійською мовою під час 
відвідування 20-годинного курсу 
в Міжнародній школі англійської 
мови Майкла Готта та отримала 
сертифікат. 

 

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ 
УКРАЇНИ 

22 січня 2016 року студенти та 
викладачі Педагогічного інституту  
відзначили День Соборності. Всі 
присутні, сповнені духом любові 
до України, утворили «живий 
ланцюг єдності», який є символом 
єднання українського народу, адже 
наша сила – в єдності українських 
земель від Заходу до Сходу, від 
Півночі до Півдня. 

 
З нагоди свята Рада 

студентського самоврядування 
Педагогічного інституту провела 
патріотично-мистецьку виставку 
світлин «Україна – моя єдина».  

 
ТРЕНІНГ ЗІ ЗМІСТОВОГО 
МОДУЛЯ «ЛІДЕРСТВО» 

 
25-26 січня 2016 року відбувся 

тренінг зі змістового модуля 
«Лідерство», у якому взяла участь 
Л. А Порядченко., доцент кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін. 
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ПІДСУМКОВА 
АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ 

 

 
 
12 лютого 2016 року в 

Педагогічному інституті  завершилася 
підсумкова атестація випускників 
(студенти заочної форми навчання 
ОКР «бакалавр» і «спеціаліст» 
напряму підготовки / спеціальності 
«Початкова освіта»). 

 

 
 
Атестаційні  комісії під 

головуванням М. М Марусинець – 
доктора пед. наук, професора 
кафедри психології і педагогіки 
Інституту педагогіки та психології 
НПУ ім. М.П. Драгоманова та О.В. 
Онопрієнко – кандидата пед. наук, 
старшого наукового співробітника 
відділу початкової освіти 
Інституту педагогіки НАПН України 
відзначили високий рівень  
професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи. 
 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ МЕТОДИК 

 

 
 

11 лютого 2016 року в 
актовій залі навчального корпусу 
№1 відбувся перший Університетський 
фестиваль методик. Його мета –  
висвітлити інноваційні та творчі 
здобутки науково-педагогічних і 
педагогічних працівників у 
навчанні студентів. 

Свої новації у викладанні 
продемонстрував також 
Педагогічний інститут за 
допомогою авторського фільму 
«ПроСто і одну методику», в якому 
було представлено методики 
формування творчої особистості,  
її естетично-духовного розвитку, 
вітагенного навчання, розширення 
освітнього простору, інформаційно-
комунікаційних (SMART–  навчання), 
1 учень – 1 комп’ютер. 

 

 
 

Ведучі від інституту  –  голова 
Студентського наукового 
товариства Катерина Сізоненко і 
викладач кафедри педагогіки і 
психологій Є.Б. Антипін  –  
коротко коментували кожну 
методику, подану у презентації. 

 

 
 
Завершився виступ викладачів 

інституту фрагментом тренінгу з 
розвитку техніки мовлення і 
жестикуляції, який провів доцент 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Г.Л.Бондаренко, і флешмобом, 
організованим магістратом 
Богданом Ткачуком. 

 

 
Над створенням відеопрезентації 

методичних знахідок викладачів 
працювали директорат інституту та 
завідувачі кафедрами. 

Професорсько-викладацький 
склад Педагогічного інституту 
поділився власними розробками 
та новаціями, а також 
ознайомився з досвідом роботи 
інших струкутрних підрозділів 
Університету. 

 
Головний  редактор  – доктор  педагогічних   наук,   професор      С. М. Мартиненко 

 Відповідальний за випуск  –  кандидат педагогічних наук, доцент Г. Л. Бондаренко  

 


