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ДНІ КАФЕДРИ  
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ТА 

МЕТОДИК ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
   Те, що ми зібралися разом, - це лише початок. 
 Те, що ми продовжуємо залишатися разом –  це вже 

досягнення.  
   Те, що ми спільно працюємо, є справжнім спіхом! 

Генрі Форд 
   

          Створимо найкращу освіту –  
    змінимо світ, у якому живемо ми  
         і житимуть наші діти… 

Олександра Савченко 
 
  З 25252525 по    27272727    березня 2014 року в 
Педагогічному інституті проходили 
дні кафедри  початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін. 

 

 
 

25 березня25 березня25 березня25 березня  завідувачем 

кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
доктором педагогічних наук, 
професором – Мартиненко 
Світланою Миколаївною було 
проведено лекцію з теми «Види і 
типи проектної діяльності в 
початковій школі» для студентів 
V курсу ОКР «спеціаліст». 
 

На лекції були присутні члени 
професорсько-викладацького 
складу кафедр Педагогічного 
інституту, студенти ОКР 
«магістр», які проходили 
асистентську практику. 

 

 
 
Колеги відзначили високий 

професіоналізм викладача, 
вміння здійснювати педагогічну 
взаємодію, авторську позицію, 
опору на власний науковий 
доробок і розвідки в галузі 
проектної діяльності, а також 
звернення до практичного 
досвіду студентів, що сприяло 
ефективному засвоєнню 
навчального матеріалу. Лекція 
була проведена у формі 
полілогу з урахуванням 
міждисциплінарних зв’язків. 
Емоційність та позитивне 
ставлення до студентів сприяли 
налагодженню           педагогічної        

 

взаємодії з аудиторією, що дало 
змогу вільного спілкування в 
межах окресленої проблеми. 

 
Має значення лише те знання, 

яке використовується на 
практиці… 

                           Гордон Драйден 

    
26 березня26 березня26 березня26 березня завідувачем 

Центру практичної підготовки 
студентів, Героєм України, 
доцентом кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін Прошкуратовою 
Тамарою Сергіївною було 
проведено семінар із теми: 
«Основні напрями діяльності 
Центру практичної підготовки 
студентів спеціальностей 
«Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта». 

 
 (читайте далі на с. 2) 
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Т.С. Прошкуратова розповіла, 

що діяльність Центру спрямована 
на формування практичних умінь 
і навичок,   розвиток 
педагогічних, дослідницьких, 
естетичних, конструктивних, 
природничо-технічних, 
загальновиробничих здібностей 
студентів – майбутніх 
вихователів дошкільних 
навчальних закладів і вчителів 
початкової школи. 

 

 
 
Завідувач Центру поділилася 

досвідом щодо створення 
методичного портфоліо 
(розроблення конспектів занять 
та інтегрованих уроків, сценаріїв 
розваг і свят, демонстраційного 
та роздаткового матеріалів). 

 
Освіта, яка не навчає 

жити в сучасному світі, не має 
жодної цінності … 

Роберт  Кійосакі 
 

 

Цього ж дня відбувся 
міжкафедральний науково-
практичний семінар «Якість 
педагогічної освіти: компетент-
нісний вимір». 

 

  
   У семінарі взяли участь 
Л.Л. Хоружа – проректор з наукової 
роботи; В.І. Юрченко – директор 
Педагогічного інституту; завідувачі 
кафедр: Н.М. Чернуха, 
С.М. Мартиненко, Г.В. Бєлєнька, 
О.В. Петрунько, О.В. Котенко; 
Т.В. Ужакіна – директор ШДС 
«Русанівка», викладачі та 
студенти. 
   Завідувачем кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін, доктором педагогічних 
наук, професором Мартиненко 
С.М. було виголошено доповідь з 
теми: «Засоби формування 
комунікативної компетентності 
майбутнього вчителя початкової 
школи» (співдоповідач – викладач 
Кипиченко Н.С.). 
   

 

   У процесі дискусії  
обговорено питання вибору 
критеріїв і засобів 
діагностування рівнів 
сформованості професійної 
компетентності вчителів 
початкової школи. 

 
Якщо шлях довгий, не дивуйся: 

заради великої мети його 
треба подолати… 

Платон 

  27 березня27 березня27 березня27 березня  відбулася 

зустріч викладачів кафедри, 
магістрантів спеціальності 
«Початкова освіта» з головним 
редактором журналу 
«Шкільний бібліотечно-
інформаційний центр» Лідією 
Андріївною Поперечною у 
форматі майстер-класу.  
 

 
 
   Лідія Андріївна чітко, крок за 
кроком, розкрила  особливості 
становлення автора: як 
правильно вибрати часопис; як 
налагодити контакт з 
редактором; написати статтю і 
підібрати до неї заголовок. 
Цінними для учасників зустрічі 
були думки про типові помилки 
під час створення друкованих 
праць, а також поради, як їх 
уникати. 
   Зустріч пройшла в теплій 
творчій атмосфері, повній 
відкритості до співпраці. 
   

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

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

 


