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ПЕРЕДЗАХИСТ 
ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ І.М. НОВИК  
 

 
19 травня 2016 року на 

спільному засіданні кафедр 
початкової освіти і методик 
гуманітарних дисциплін,  
педагогіки і психології Педагогічного  
інституту відбувся передзахист 
дисертаційного дослідження 
І.М. Новик із теми: «Підготовка 
майбутніх учителів початкових 
класів до діагностичного супроводу 
розвитку пізнавальних інтересів 
молодших школярів», поданої на 
здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти. 

 
Науковий керівник – завідувач 

кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
доктор педагогічних наук, 
професор  С. М. Мартиненко. 

Бажаємо дисертантці подальших 
наукових успіхів та професійного 
вивищення! 

 

 
 

ВІДКРИТА ПАРТНЕРСЬКА 
ЛЕКЦІЯ 

 

23 травня 2016 року 

проведено відкриту партнерську 
лекцію завідувачем кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, доктором пед. 
наук, професором С.М. Мартиненко  і 
викладачем Н.С. Кипиченко із 
теми:  «Методика роботи над 
проектом у початковій школі». 

 

 
 
Присутні відзначили високий 

професійний та науковий рівень 
проведення лекції у формі 
проблемно-пошукового діалогу 
викладачів та студентів.  

До позитиву віднесено чітке 
дозування інформації, різноманітність 
видів діяльності, поєднання 
психологічної, педагогічної та 
методичної складових, а також  
застосування ІКТ. 

 Доцільним є те, що презентація 
слугувала опорним конспектом, 
визначаючи логіку подання 
інформації, а в основному 
відбувалося спілкування зі студентами 
– активний діалог, обговорення, 
дискусія з застосуванням кейс-
методу.  

Лектори створили доброзичливу 
атмосферу пізнання, взаємної 
довіри, прихильності та 
творчості.  

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ  

Н.С. КИПИЧЕНКО 
 

 
 
  31 травня 2016 року відбувся 

захист дисертації Н.С. Кипиченко 
на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.04 – теорія і 
методика професійної освіти з 
теми «Формування комунікативної 
компетентності майбутніх учителів 
початкової школи у процесі 
педагогічної практики». 

 
Науковий керівник – доктор пед. 

наук, професор, завідувач 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
С.М. Мартиненко. 

Бажаємо нашим колегам міцного 
здоров’я, життєвої наснаги, 
професійних успіхів та особистих 
творчих досягнень. 

 



                   Вісник Дидактичної майстерні                с.2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 П 

 

 

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
 ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
АСИСТЕНТСЬКОЇ ТА 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 
ПРАКТИК   

 

 
 

06 червня 2016 року 

відбулася звітна конференція за 
результатами асистентської  та 
науково-дослідної практики 
студентів VІ курсу групи   ПОм-1-14-2.2з 
спеціальності «Початкова освіта»  
заочної форми навчання, яку 
майбутні фахівці проходили під 
керівництвом професорсько-
викладацького колективу кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін. 

 

 
Під час конференції студенти 

поділилися досвідом психолого-
педагогічної взаємодії зі 
студентами в освітньому процесі 
Університетського коледжу; 
проведенням лекційних, 
семінарських, індивідуальних 
занять із фахових дисциплін  
виховних заходів; здійснення 
цілісного наукового дослідження 
з актуальних психолого-
педагогічних проблем. 

 
 

 

 

 
 

АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ  
ОКР «БАКАЛАВР»  

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА»  

 

 
 

Із 07 червня 2016 року 
проходила атестація студентів ОКР 
«бакалавр» напряму підготовки 
«Початкова освіта» денної форми 
навчання. Майбутні фахівці успішно 
склали комплексний кваліфікаційний 
екзамен зі спеціалізації «Сімейний 
педагог», а також іспит із окремих 
методик. 

 

 
Під час екзаменів студенти 

продемонстрували високий і 
достатній рівні професійно-
методичної компетентності, 
готовність до педагогічної 
діяльності  на посадах вихователя 
групи подовженого дня, вчителя 
початкової школи  та сімейного 
педагога, здатного до вирішення 
проблем сім'ї, становлення її 
благополуччя, ефективного 
формування й розвитку особистості 
дитини. 

   
 

 
  

 
 

 

ЗАХИСТ 
МАГІСТЕРСТЕРСЬКИХ 
РОБІТ СТУДЕНТАМИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 

 
21 – 22 червня 2016 року 

в Педагогічному інституті 
відбувся захист магістерських 
робіт студентами денної форми 
навчання спеціальності «Початкова 
освіта». 

Атестаційна комісія під 
головуванням Л.О. Хомич – 
доктора пед. наук, професора, 
заступника директора з наукової 
роботи Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН 
України –  відзначили високий 
рівень професійної підготовки 
майбутніх учителів, актуальність і 
різноплановість тематики 
магістерських досліджень, їх 
практичну спрямованість, що є 
своєчасним для розвитку 
професійної педагогічної освіти 
та методик навчання  у  школі  І  ступеня. 

 

 
 «Особливо цінними для 

сучасної початкової школи та 
підвищення якості освіти, –   
зазначала Л.О. Хомич, –   є 
магістерські дослідження 
виконані як STАRTUP – проекти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 


