ГОРДІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НЯГУ ВАЛЕРІЯ
Спеціальність 013 Початкова освіта
Освітня програма Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі
Голова студентської ради педагогічного факультету, староста академічної
групи. Відмінниця навчання. Має лідерські якості, комунікабельна, що
сприяє активній участі у житті студентського колективу факультету.
Учасниця багатьох студентських конференцій.

РУДЕНКО ВІКТОРІЯ
Спеціальність 013 Початкова освіта
Освітня програма Початкова освіта. Інформатика в початковій школі
Перший заступник голови студентської ради педагогічного факультету.
Навчається на відмінно. Бере участь у конференціях ІДГУ та неодноразово
посідає призові місця. Автор наукових статей: «Застосування інформаційнокомунікаційних технологій в початковій школі», «Впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у початковій школі».

АЗИРОВА ОЛЕНА
Спеціальність 017 Фізична культура і спорт
Освітня програма Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька
діяльність
Другий заступник голови студентської ради педагогічного факультету,
староста академічної групи, учасниця багатьох студентських конференцій.
Нагороджена грамотою за І місце у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання
гуманітарних і соціально-економічних наук», присвяченій Всесвітньому дню
науки ІДГУ. Автор наукових статей: «Вплив фізичної культури на розвиток
гармонійної особистості», «Ставлення студентів до здорового способу
життя». Призер спортивних змагань у Чемпіонаті з легкої атлетики м. Ізмаїл
серед закладів вищої освіти.

ЛИСЕНКО ІННА
Спеціальність 016 Спеціальна освіта
Освітня програма Спеціальна освіта (логопедія)
Голова відділу з якості вищої освіти студентської ради педагогічного
факультету. Староста академічної групи. Виявляє інтерес до вивчення питань
з теорії і практики навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами, робить перші кроки у науці. Бере участь у студентських та
наукових конференціях ІДГУ. Автор наукових статей: «Сфери благодійної
діяльності бессарабського духовенства в роки Першої світової війни»,
«Корекційно-педагогічна робота з розвитку мовлення у дітей з порушенням
інтелекту», «Проблема та характеристика заїкання у дітей дошкільного та
шкільного віку». Бере активну участь у спортивному житті ЗВО.

КУЄМЖИ ДМИТРО
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.11 Фізична культура
Освітня програма Середня освіта: фізична культура, захист Вітчизни
Член відділу з культурно-спортивної роботи студентської ради
педагогічного факультету. У колективі користується авторитетом. Призер
змагань з баскетболу.

МІРЧЕВА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЇВНА
Спеціальність 014 Середня освіта
Предметна спеціальність 014.13 Музичне мистецтво
Освітня програма Організація вокально-хорової роботи та методика
музично-виховної роботи в закладах освіти
Бере участь у конференціях ІДГУ, активно займається культурним життям
факультету. Володіє чарівним голосом, який полонить всі серця слухаючих.
Учасниця пісенного конкурсу «Голос Придунав’я».

