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ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА 

ЛІДЕРСЬКИМ МОДУЛЕМ  
 

 
 
11 та 12 жовтня 2016 року 

викладачі кафедри початкової 
освіти Нечипоренко К.П., 
Сінельнікова Н.О. та Шкарбан Л.В. 
пройшли підвищення кваліфікації 
за лідерським модулем. 

 

 
 

Під час тренінгу учасники 
розглянули психологічні основи 
феномена лідерства; визначили 
ключові лідерські компетенції 
викладача і власну траєкторію 
розвитку лідерського потенціалу; 
вивчили професійні досягнення, 
ресурси та професійні цілі; 
проаналізували прояв ресурсів у 
взаємодії з іншими людьми; 
сформували навички постановки 
цілей; дослідили та розширили 
індивідуальний поведінковий 
репертуар лідера. 

 

МАЙСТЕР-КЛАС «STEAM 
ТА ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» 

 

 
11 жовтня 2016 року студенти 

групи Пом-1-15-2.0д спеціальності 
«Початкова освіта» на чолі зі 
старшим викладачем кафедри 
початкової освіти, к. пед. н. 
Нечипоренко К.П. у межах 
вивчення навчальної дисципліни 
«Інноваційні технології в 
початковій школі» взяли участь у 
майстер-класі «STEAM та Інтернет 
речей», ознайомилися з 
інноваційними технологіями, 
обладнанням проекту Tempus 
DesIRE. 

Майстер-клас провела науковий 
співробітник Центру ІКТ-компетенцій 
НДЛ інформатизації освіти 
Варченко-Троценко Л. О. 
 

 
У процесі майстер-класу 
студенти підвищували свій рівень 
професійної компетентності,  
набували теоретичних знань і 
практичних умінь із 
робототехніки (LEGO, Flowcode 
Buggy), вбудованих систем і 3D-
друку. 

 

СЕМІНАР «ЯК 
КОРИСТУВАТИСЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
РЕСУРСАМИ 

ПЛАТФОРМИ WEB OF 
SCIENCE» 

 

 
 
25 жовтня 2016 року викладачі 

кафедри початкової освіти взяли 
участь у семінарі для науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників, співробітників, 
студентів аспірантів, докторантів 
із питань застосування ресурсів 
платформи «Web of Science». 

Учасники мали змогу 
дізнатися, яким чином 
здійснювати пошук та збір 
інформації на платформі Web of 
Science,  визначати найбільш 
пріоритетні напрями дослідження 
у своїй галузі знань, підібрати 
журнал для своєї публікації, 
працювати з бібліографічними 
менеджерами для оформлення 
списку літератури, 
відслідковувати індекс власних 
цитувань, створювати власний 
профіль у реєстрах учених  
Researcher ID та ORCID  тощо. 

Щиро дякуємо Опришко Т.С. за 
проведений семінар та бажання 
поділитися своїм власним 
досвідом. Чекаємо на нові 
зустрічі! 
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КУРАТОРСЬКА ГОДИНА  
«МОВА – ГЕНЕТИЧНИЙ КОД 

НАЦІЇ» 

31 жовтня 2016 року куратором 
другого курсу напряму підготовки 
«Початкова освіта» групи ПОб-1-15-4.Од 
Сінельніковою Н.О. проведено 
кураторську годину з теми «Мова – 
генетичний код нації». 

Під час заходу студенти 
ознайомилися з історією 
української мови, більше 
дізналися про українські звичаї та 
традиції, переглянули фільм «Код 
нації», який спрямований на 
формування національної 
самоідентичності. 

 

 
Бринить – співає наша мова, 

Чарує тішить і п'янить 
О. Олесь 

 
Щороку 9 листопада Україна 

відзначає державне свято – День 
української писемності та мови. 

За православним календарем –  
це день вшанування пам’яті 
преподобного Нестора-літописця –  

 

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

 

письменника-агіографа, основоположника 
давньоруської історіографії, 
першого історика Київської Русі, 
мислителя, вченого, ченця Києво-
Печерського монастиря. 

Дослідники вважають, що саме з 
преподобного Нестора-літописця і 
починається писемна українська 
мова. 

 
5 ЦІКАВИХ ФАКТІВ  

ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ 
 

1. Українська  мова входить до 
трійки найкрасивіших мов у світі. 
На мовному конкурсі в Італії її 
визнали другою за мелодійністю 
мовою світу (після італійської).  

2. Найдавніша згадка про 
українську мову датується 858 
роком, а вперше українська мова 
була прирівняна до рівня 
літературної мови в кінці XVIII 
століття після виходу у 1798 році 
першого видання “Енеїди”, 
автором якої є Іван Котляревський.  

3. Українська мова є однією з 
найпоширеніших мов у світі,  за 
кількістю носіїв посідає 26-те місце 
в світі. 

4. Найбільшу кількість синонімів 
має слово «бити».  Згідно     з  
«Коротким словником синонімів 
української мови» їх нараховується 45. 
5.  Найбільш вживаною літерою в 
українському алфавіті є літера «п». 
Також цієї літери починається 
найбільша кількість слів. Тоді ж як 
найрідше вживаною літерою 
українського алфавіту є «ф».  

Любити, шанувати і плекати рідну 
мову – святий обов’язок кожного 
українця! 

А Вкраїни мова –  
Мов те сонце дзвінкотюче, 

Мов те золото блискуче, 
Вся і давність, і обнова  –

Українська мова.  
П. Тичина 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ «ПОЧАТКОВА 
ОСВІТА: ІСТОРІЯ, 

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
20 жовтня 2016 року  кафедра 

початкової освіти взяла участь у 
Міжнародній науково-практичній 
конференції «Початкова освіта: 
історія, проблеми, перспективи». 

Конференція була організована 
за сприянням Інституту педагогіки НАПН 
України, Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя, 
кафедри початкової освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка, Барановицького 
державного університету (Республіка 
Білорусь), Телавського державного 
університету імені Я. Гогебашвілі (Грузія), 
Державної вищої професійної школи у м. 
Хелм (Польща), Жезказганського 
університету імені О.А. Байконурова 
(Казахстан). 

 
На пленарному засіданні 

завідувач кафедри, доктор пед. 
наук, професор Мартиненко С.М. 
виступила з доповіддю «Компетентнісний 
підхід у професійній підготовці 
вчителя початкової школи: 
здобутки, проблеми і перспективи». 

 


