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13 – 16 жовтня 2015 року в 

Педагогічному інституті відбулися 
державні екзамени (студенти 
заочної форми навчання ОКР 
«спеціаліст» і «магістр» 
спеціальності «Початкова освіта»). 

 

 
 
Державні комісії під 

головуванням Марусинець М. М. – 
доктора педагогічних наук, 
професора Інституту педагогіки та 
психології Національного 
педагогічного університету імені 
М. Драгоманова і Хомич Л. О. – 
доктора педагогічних наук, 
професора, заступника директора 
з наукової роботи Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
відзначили достатній рівень 
професійної підготовки майбутніх 
учителів, актуальність і 
різноплановість тематики 
магістерських досліджень, їх 
практичної спрямованості, що є 
своєчасним для розвитку 
професійної освіти та методик 
навчання в початковій школі. 

 

ТРЕНІНГ «ЛІДЕРСТВО-
СЛУЖІННЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ПЕРШОГО КУРСУ НАПРЯМУ 
ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА 

ОСВІТА» 
 

20 – 23 жовтня 2015 року 
відповідно до навчального плану, 
підготовленого викладачами 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
було проведено тренінг 
«Лідерство-служіння» для 
студентів першого курсу ОКР 
«бакалавр» напряму підготовки 
«Початкова освіта». 

Модераторами тренінгу були 
Бондаренко Г.Л., Сінельнікова Н.О., 
Сухопара І.Г. 

 

 
У межах тренінгу передба-

чалося виконання студентами 
дослідницьких проектів, участь в 
обговореннях, дискусіях та 
диспутах. Ефективність проведе-
ного такого навчального заняття 
було продемонстровано під час 
захисту проектів. 

 

Протягом тренінгу учасники 
активно обговорювали свої 
лідерські якості, вдосконалювали 
вміння працювати в команді, 
навчилися планувати та 
ефективно розподіляти свій час, 
взаємодіяти один із одним для 
реалізації спільної мети, 
набували навичок ораторського 
мистецтва, проходили тестування 
з метою визначення лідерських 
якостей тощо. Студенти дійшли 
висновку, що найбільш 
важливими питаннями, які 
розглядалися, є формування 
власних лідерських якостей, 
вміння вчитися слугувати 
громаді, суспільству. 

Під час заключної рефлексії 
студенти висловили свої 
враження: 

«У загальноосвітніх школах 
мало уваги приділяється 
проблемі лідерства, тому 
особисто для мене тренінг став 
дуже корисним» (Оля, ПОб-1-15-4.0д). 
 

 
 
«Участь у тренінгу стала 

хорошою розминкою. Долаючи 
психологічний бар’єр, я 
навчилася обґрунтовувати 
власну думку, не боячись 
критики інших студентів. Мені 
сподобалася змістовність, 
різноманітність і насиченість 
тренінгу» (Дарина, ПОб-2-15-4.0д). 
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«Завдяки тренінгу я зрозуміла 
як важливо, щоб лідер був 
харизматичною особистістю і 
володів ораторським мистецт-
вом» (Надія, ПОб-2-15-4.0д). 
 

 
ДЕНЬ ГАЗЕТИ  

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 
 

 
 

30 жовтня 2015 р. в ліцеї 
«Голосіївський» № 241 м. Києва 
відбулося професійне свято – День 
газети «Початкова освіта». Серед 
учасників свята були викладачі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка – Порядченко Л.А., 
Сінельнікова Н.О. та студен-
ти   ІV курсу напряму підготовки 
«Початкова освіта» ОКР «бакалавр» 
денної форми навчання. 

 
 

 

 

Під час свята вчителі, викладачі, 
студенти ознайомилися з сучасною 
навчально-методичною літерату-
рою для початкової школи, 
відвідали різнопланові майстер-
класи науковців (Науменко В.О., 
Захарійчук М.Д., Сабол Д.М.) і 
педагогів-практиків (Рубан К.П., 
Німець Л., Тютюнник Н., 
Большакова І.О., Маліновська М.). 

 Варіативність тематики 
майстер-класів була різнопланова, 
зокрема: «Оригінальні ідеї для 
проведення уроків літературного 
читання», «Текстоцентричні 
технології на уроках української 
мови в 1-4-х класах», 
«Паперопластика», «Storytelling у 
початковій школі». 

 

 
За співпрацю з газетою 

«Початкова освіта», сприяння 
розвитку початкової освіти 
колектив кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін нагороджено грамотою 
від генерального директора видав-
ництва «Шкільний світ» 
Мосієнко М.В. та редактора газети 
«Початкова освіта» Стратілат І.Д. 

Дякуємо колегам за запрошення 
на святкування Дня газети 
«Початкова освіта» та участь 
студентів і викладачів у      
майстер-класах! 

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

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

 

До уваги студентів, 
викладачів, учителів 
початкової школи! 

 

 
 
Вийшов друком навчально-

методичний посібник 
«Діагностування особистісно-
професійних якостей учителя 
початкової школи» (укладач 
С. М. Мартиненко). 

У посібнику подано 
діагностичні методики вивчення 
індивідуальних психологічних 
якостей, фахової спрямованості 
та особливостей особистісно-
професійної діяльності вчителя 
початкової школи. 

Навчальний посібник 
призначений для студентів ВНЗ, 
учителів початкової школи, а 
також фахівців, які займаються 
проблемами педагогічної 
діагностики. 

 
 

Редакція  
«Вісника Дидактичної 

майстерні»  
запрошує до співпраці студентів 

напряму підготовки  
«Початкова освіта». 

 


