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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА  
ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «СІМЕЙНИЙ 

ПЕДАГОГ» У СПЕЦІАЛЬНІЙ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-

ІНТЕРНАТ № 18  

 
21-22 квітня 2016 року студенти 

IV курсу ОКР «бакалавр» напряму 
піготовки «Початкова освіта» 
разом із керівниками виробничої 
практики зі спеціалізації «Сімейний 
педагог» Сінельніковою Н. О. та 
Сухопарою І.Г. відвідали спеціальну 
загальноосвітню школу-інтернат 
№18 Дніпровського р-ну м. Києва 
для дітей з ослабленим слухом. 
Студенти ознайомилися з 
умовами та особливостями 
навчально-виховного процесу  
спеціалізованого навчального 
закладу, спостерігали  уроки 
української мови, письма, ритміки, 
індивідуальні заняття логопедів, 
спілкувалися з учнями,  які 
отримують соціально-педагогічну 
підтримку, здійснили психолого-
педагогічну діагностику умов, в 
яких перебувають діти, визначили 
особливості впливу сім’ї на 
розвиток. 

На згадку про себе студенти 
подарували дітям набори для 
художньої творчості. 

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ 
СИМПОЗІУМІ 

 
26 квітня 2016 року викладачі 

кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
взяли участь у роботі круглого 
столу, присвяченого 60-річчю 
створення кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання 
факультету педагогіки і психології 
Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова 
в межах міжнародного 
симпозіуму «Освіта і здоров’я 
підростаючого покоління». 

 

Під час засідання обговорювалися 
шляхи реалізації Закону України 
«Про вищу освіту» у практиці 
роботи сучасних ВНЗ, освітньо-
професійні та освітньо-наукові 
програми підготовки фахівців 
педагогічної освіти, особливості 
підготовки майбутніх вчителів 
початкової школи в умовах 
автономності ВНЗ України, 
сучасні проблеми реалізації 
структури і змісту початкової 
школи. 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 
МАГІСТРАНТІВ  НА БАЗІ 
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ 

ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ 

 
27 квітня 2016 року в межах 

науково-дослідної практики 
студенти-магістранти VI курсу 
спеціальності «Початкова освіта» 
ознайомилися зі структурою, 
науковою проблематикою та 
результатами наукової роботи 
провідних фахівців Інституту 
проблем виховання НАПН України. 

 
 У перший день практики 

кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник 
О.М. Докукіна розповіла про 
основні напрями роботи Інституту, 
надала консультацію щодо 
написання магістерських 
досліджень. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ НА 
БАЗІ СКАНДИНАВСЬКОЇ 

ГІМНАЗІЇ  
 

 
28 квітня 2016 року відповідно 

до навчальної програми 
дисципліни «Методика навчання 
української мови» викладачами 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Пушкарьовою Т.Е. та Нечипоренко К.П. 
на базі Скандинавської гімназії 
Дарницького р-ну м. Києва було 
проведено практичне заняття для 
студентів ІІ курсу напряму 
підготовки «Початкова освіта» з 
теми «Методика роботи над 
текстом-розповіддю у початковій 
школі». 

 

 
Під час відвідування уроків 

студенти узагальнили свої знання 
з методики роботи над текстом-
розповіддю, навчалися аналізувати 
уроки української мови та 
збагатили свій досвід 
ефективними методами, прийомами, 
формами і засобами навчання, 
що сприяло підвищенню фахової 
майстерності майбутніх учителів 
початкової школи. 
 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ     
СТУДЕНТСЬКІЙ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
11 травня 2016 року відбулася 

Міжнародна студентська науково-
практична інтернет-конференція 
«Розвиток особистості молодшого 
школяра: сучасні реалії та 
перспективи», в якій узяли активну 
участь студенти ОКР «магістр» 
спеціальності «Початкова освіта» 
Марія Магас, Надія Власик, Інна 
Гнед, Ганна Петрушко, Марія 
Бородавко.  

 
Під час online  спілкування 

магістранти обговорили спільно зі 
студентами інших вишів актуальні 
проблеми підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи до 
діагностичної  та мовленнєво-
риторичної діяльності, застосування 
сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій в освітньому процесі ВНЗ 
і початкової школи. 

 

STARTUPПРОЕКТ ЯК 
РЕЗУЛЬТАТ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

18 травня 2016 року  в 
межах Фестивалю науки в 
Педагогічному інституті  було 
проведено студентський науковий 
семінар «Startupпроект як 
результат науково-дослідної 
діяльності сучасного студента». 

 
Зі вступним словом виступила 

завідувач кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін, доктор пед. наук, 
професор С.М. Мартиненко, яка  
розкрила   значення   STURTUP 
проектів для сучасної 
початкової школи та підвищення 
якості освіти у ВНЗ. 

 Під час семінару магістранти  
VI року навчання спеціальності 
«Початкова освіта» Надія 
Власик, Марія Магас, Марія 
Бородавко та Тетяна Сараєва   
презентували результати 
інноваційної діяльності у формі 
STURTUPпроектів.  

 
Учасники семінару обговорили 

особливості створення startupів 
від задуму  до реалізації у 
процесі підготовки майбутніх 
учителів початкової школи.  

 

Головний  редактор  – доктор  педагогічних   наук,   професор      С. М. Мартиненко 
 Відповідальний за випуск  –  кандидат педагогічних наук, доцент Г. Л. Бондаренко  

 


