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165-РІЧЧЯ
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ПАНАСА МИРНОГО

І
знову
цей
місяць
розпочинається буянням садів, що
наче вбралися у святкові білі
сукні. Знову все живе славить
сонце, і травень віє в душу
відродженням
життя.
Лише
пломінь ВІЧНОГО ВОГНЮ так
само, як і минулої, і позаминулої
весни обпікає серця…
69
років
тому
бомби
розпанахали мир, родини, серця, а
хвиля того болю котиться вже по
нас, онуках та правнуках тих
воїнів,
що
змушені
були
перековувати орала на мечі.
Шановні
ветерани!
Щиро
вітаємо Вас із Днем Перемоги!
Низько
вклоняємося
Вашій
мужності і Вашому подвигу!
Ми пам'ятаємо, як, не шкодуючи
власного життя, Ви захищали
рідну землю, наше сьогодення.
Міцного здоров’я Вам, чудового
настрою в цей святий і сумний для
всіх нас день. Хай не болять Ваші
рани, хай щастя і радість не
переводяться у Ваших оселях.
МИ ПИШАЄМОСЯ ТИМ, ЩО ВИ
ЗРОБИЛИ
ДЛЯ
НАС,
ДЛЯ
ПЕРЕМОГИ!

13 травня виповнюється
165 років від Дня народження
українського
письменника
Панаса Мирного.
Творчість Панаса Мирного –
це ціла епоха в історії
національної літератури. Під
його пером українська проза
вийшла на рівень романів із
міцним соціальним та психологічним осердям.
Твори Панаса Мирного не
втратили своєї привабливості
для сучасного читача, вони
всебічно
знайомлять
із
минулою епохою – початком
капіталістичного розвитку на
Україні в напівкріпосницькій
дійсності, з усіма соціальними
процесами. Історики часто
вдаються до прямого цитування
творів
Панаса
Мирного,
посилаються на них як на
авторитетний документ, що
акумулював у собі й історично
дійсні факти, і дух часу.

ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
ПИСЕМНОСТІ І КУЛЬТУРИ

Щорічно 24 травня в усіх
слов’янських країнах урочисто
згадують і прославляють святих
Кирила і Мефодія – творців
слов’янської писемності.
Слов’янську
абетку
було
створено ще в IX столітті,
близько 862 року. Новий алфавіт
отримав назву «кирилиця» на ім’я
візантійця
Костянтина,
який,
прийнявши
чернецтво,
став
Кирилом. А допомагав йому в
богоугодній
справі
освіти
слов’янських народів старший
брат Мефодій.
Кирило створив слов’янську
абетку на основі грецької, суттєво
змінивши її, щоб передати
слов’янську звукову систему.
Було створено дві абетки –
глаголицю і кирилицю.
В Україні День слов’янської
писемності й культури відповідно
до
Указу
Президента
відзначається з 2004 року
24 травня.
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ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ
ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ
В. О. НАУМЕНКО
07 травня 2014 року відбулася
відкрита
лекція
професора
кафедри початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін,
доцента, кандидата педагогічних
наук Віри Орестівни Науменко з
теми «Методика роботи з
пейзажною лірикою на уроках
літературного читання».
Лекція була змістовною та
цікавою.

Під час пояснення складних
Науменко
моментів
В. О.
концентрувала увагу студентів на
найважливіших поняттях, що
дозволяло краще запам’ятати
новий матеріал. Лектор постійно
проводила взаємозв’язок нового
матеріалу з вивченими темами
даної
та
інших
фахових
дисциплін, застосовувала сучасні
мультимедійні засоби.
В. О. Науменко висвітлила
навчальний матеріал у живій,
образній
формі,
показала
високий
науково-методичний
рівень
професійної
компетентності.
Лекція
характеризується
науковістю,
логічністю
та
обґрунтованістю.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА
ПРАКТИКА МАГІСТРАНТІВ
В ІНСТИТУТАХ НАПН УКРАЇНИ

Нещодавно студенти-магістранти
проходили
науково-дослідну
практику в Інституті проблем
виховання та Інституті педагогіки
НАПН України.
Під
час
практики
ми
ознайомилися
з
номативними
документами
про
організацію
наукової діяльності лабораторій
інститутів, структурою, напрямами
досліджень,
доробками
співробітників
лабораторій;
засвоїли
методи
науковопедагогічних
досліджень,
удосконалили свої вміння щодо
планування
та
проведення
експериментального дослідження.

с.2

секретар Інституту вищої освіти
НАПН України, Максименко С.Д. –
академік-секретар
відділення
психології, вікової фізіології та
дефектології НАПН України та
інші.

Брали також участь у
засіданнях
лабораторій
Інститутів НАПН України.
Крім того, працювали у
фондах Державної науковопедагогічної бібліотеки імені
Василя
Сухомлинського,
бібліотеці Інституту педагогіки
НАПН
України
з
метою
написання
магістерських
досліджень.

Висловлюємо
щиру
вдячність керівникам практики
від кафедри початкової освіти
та
методик
гуманітраних
дисциплін,
керівництву
Інституту педагогіки та Інституту
проблем
виховання
НАПН
Україні
за
можливість
ефективного
проходження
науково-дослідної практики.

Ми
були
присутні
на
методологічному
семінарі
«Компетентнісний підхід в освіті:
теоретичні засади і практика
реалізації», в якому брали участь
видатні
вітчизняні
вчені:
Луговий В.І.
– перший віцепрезидент
НАПН
України,
Слюсаренко О.М. – учений секретар
Інституту вищої освіти НАПН
Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор С. М. Мартиненко
Відповідальний за випуск – кандидат педагогічних наук, доцент Г. Л. Бондаренко
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