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96-РІЧЧЯ ВІД  
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

ВАСИЛЯ 
СУХОМЛИНСЬКОГО  

                                                                          

 
 
Людина народжується на 

світ не для того, щоб 
зникнути безвісною пилинкою. 
Людина народжується, щоб 
лишити по собі слід вічний... 

Василь Сухомлинський 
 
28 вересня 2014 року 

виповнилося 96 років від дня 
народження видатного педагога-
гуманіста, який жертовно 
служив школі, вчительству, 
українській педагогічній науці. 

Василь Олександрович доклав 
чимало зусиль, аби піднести 
пересічну сільську школу на 
рівень найкращих у тодішньому 
СРСР загальноосвітніх 
навчальних закладів, і 
перетворив її на справжню 
лабораторію передової 
педагогічної думки. Він досяг 
поставленої мети, насамперед, 
завдяки власній винятковій 
працьовитості, постійному 
творчому     горінню,       твердій,  

 

безкомпромісній вимогливості як 
до себе, так і до всього 
педагогічного колективу. 

Весь публіцистичний, науково-
педагогічний доробок Василя 
Сухомлинського назавжди 
ввійшов до скарбниці української 
педагогіки та національної 
духовної культури, а особливо 
його бестселери – «Павлиська 
середня школа», «Серце віддаю 
дітям». 

 
 

ВІТАЄМО З 
ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ! 

 
 

 
 

 
Нема жахливішої роботи, ніж учительська, 

Нема виснажливішої роботи від учительської. 

Де нерви паляться, мов хмиз сухий, 

А серце рветься в шепоті і чаді, 

Але нема щасливішої долі, 

Коли Людина з Твоїх рук, Учителю, 

Іде у світ – на краплю світ людніє… 

Іван Драч 
 

 
Професія педагога – не фах, а 

покликання, виснажлива праця, 
незрівнянна відповідальність 
Майстра плекання Людської Душі.  

 

У День професійного свята 
прийміть найщиріші вітання за 
високе служіння обраній справі, 
невтомний творчий пошук, 
самовідданість, добро і щедрість 
душі.  

Щиросердно бажаємо Вам 
міцного здоров’я, щастя, 
благополуччя, великих творчих 
успіхів, невичерпної наснаги і 
МИРНОГО НЕБА! 

 
 

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ 
КАФЕДРИ 

 

 
 
Нещодавно (18 вересня 2014 р.) 

на розширеному засіданні кафедр 
педагогіки та психології, 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін відбувся 
попередній захист 
дисертаційного дослідження        
К. П. Нечипоренко з теми: 
«Розвиток інтелектуально-
творчих умінь учнів у початкових 
школах України другої половини 
ХХ –  початку ХХІ століття», 
поданого на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних 
наук зі спеціальності 13.00.01 – 
загальна педагогіка та історія 
педагогіки. 

Продовження на с.2 
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Вітаємо викладача кафедри 

початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін К. П.  Нечи-
поренко з  успішним передзахистом 
і бажаємо подальших наукових 
успіхів! 

 

 
 

АСИСТЕНТСЬКА 
ПРАКТИКА  СТУДЕНТІВ 

ОКР «МАГІСТР»  
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
 

Із 08.09 по 05.10.2014 р. студенти 
групи ПОм-1-12-2.2з ОКР «магістр» 
напряму підготовки «Початкова 
освіта»  проходили професійну 
(асистентську) практику на базі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін  
Педагогічного інституту. 
  

Упродовж першого тижня 
магістранти ознайомилися з 
документацією практики та 
вимогами до її ведення, склали 
індивідуальні плани, вивчили 
матеріальні та психолого-
педагогічні умови діяльності 
Інституту, а також особливості 
роботи кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін 
щодо забезпечення змісту освіти, 
нормативні документи про 
організацію навчально-виховного 
процесу у ВНЗ  III-IV рівнів 
акредитації, відвідали та взяли 
участь у обговоренні лекцій 
викладачів: доктора педагогічних 
наук, професора С. М. Мартиненко, 
кандидатів педагогічних наук, 
доцентів Г. Л. Бондаренка,              
С. Г. Дубовик,  В. О. Науменко. 

 
Протягом другого тижня 

практики магістранти вивчали 
роботу Науково-методичного 
центру практичної підготовки 
студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» та «Початкова 
освіта», а також проводили пробні 
лекції в студентів денної форми 
навчання. 

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

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

 

 
 
Під час третього і четвертого 

тижнів практики  знайомилися з 
особливостями роботи куратора 
академічної групи, проводили 
лекційні та семінарські заняття,  
здійснювали їх самоаналіз із 
керівниками практики. 

 

 
 
Магістранти висловили 

вдячність кафедрі початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін за чітку організацію 
асистентської практики. 

 

 
 
 
Редакція «Вісника Дидактичної 

майстерні» заспрошує до 
співпраці студентів напряму 

підготовки «Початкова освіта». 


