30 РОКІВ ДОБРА І ЩИРОСТІ
З 2 по 6 квітня факультет дошкільної та початкової освіти святкував 30річиий ювілей. Цій події було присвячено багато різноманітних заходів,
серед яких: Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування
професійної компетенції майбутнього вчителя початкових класів",
фотовиставка "Наші букети до ювілею факультету", виставка творчих робіт
студентів, групових стіннівок, робіт з каліграфії, діючих букварів України та
інших країн, відкрита кураторська година студентів III курсу "Числа в житті
факультету", виставка наукових праць викладачів факультету. Свій майстерклас показала Відмінник освіти, учитель-методист, автор новітнього букваря
В.І.Колісніченко.
4 квітня відбулася презентація книги "Велич першої науки" – це дорогоцінна історія нашого факультету в ілюстраціях, спогадах випускників,
викладачів. У цей день пройшла зустріч з головним редактором журналу
"Початкова школа" А.Лук'янець.
5 квітня кафедра філології провела регіональну науково-практичну
конференцію "'Формування мовної картини світу молодших школярів". До
участі в конференції були запрошені освітяни, вчителі шкіл, кращі з яких
показали фрагменти уроків із застосуванням інтерактивних методів
навчання.
Яскравою подією став святковий концерт, присвячений ювілею факультету. Концерт розпочався з чудової хореографічної композиції "Пори
року" у виконанні ансамблю танцю "Зорецвіт" (керівник А.Білоус),
привітання ректора університету Ю.І.Бєляєва. Глядачі мали змогу побачити
відеоінтерв'ю першого декана факультету О.О.Прилепського, почути вітальні
слова
проректора
О.В.Співаковського,
директора
Бериславського
педучилища М.В.Тетерятник, гостей із Києва, Миколаєва, Одеси, Запоріжжя,
директорів інститутів і деканів факультетів нашого університету, керівників
профспілок.
Свої художні номери подарували глядачам факультетські колективи:
зразковий хор факультету (керівник Р.Козян), вокальний ансамбль "Тавричаночка" (композиції "Попурі", "Где же ты?", "Рок-н-рол", "Прикольная")
(керівник А.Владимирова), вокальний ансамбль викладачів "Мрія" (керівник
Р.Козян) і також студенти факультету: солістка вокального ансамблю
"Тавричаночка" ІО.Афанасієвська, М.Герасимова, В.Фенюк, І.Філатова та ін.
Своїми виступами привітали факультет-ювіляр учні Херсонського
Академічного ліцею при ХДУ, учні загальноосвітніх шкіл №№ 30, 32,
студенти-випускники.
Концерт супроводжувала відео-проекція тексту гімну факультету,
написаного В.Д.Горяним.
Програма свята поєднала минуле і сучасне нашого факультету, якому є чим
пишатися і який має багато перспектив свого подальшого розквіту. Вона
залишила в наших серцях яскраві та незабутні спогади і надихнула на
майбутню творчу працю.
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