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Отче наш, Тарасе всемогущий, 
Що створив нас генієм своїм, 

  На моїй землі, як правда, сущий, 
Б’ющий у неправду, наче грім... 

Дмитро Павличко 
 

   Тарас Шевченко – це модно! 

Перші весняні дні для 
шанувальників літературної 
спадщини Великого Кобзаря – це 
можливість щоразу по-новому 
осмислити Шевченкові поетичні та 
прозові твори, краще осягнути 
минуле, зрозуміти сучасне й себе 
в ньому. 

Творчість Т. Шевченка  – це 
імпульс до розуміння сутності 
української історії, життя народу. З 
упевненістю можна сказати, що 
Шевченко завжди є і буде 
духовним будівничим нашої 
держави. Через сприйняття 
поетової спадщини народ України 
національно самостверджується, 
морально зміцнюється, духовно 
очищується. 

Тарас Шевченко несе нам 
світовий християнський ідеал 
цілісної, згармонізованої людини, 
яка живе у злагоді з Богом, 
людьми, власною совістю. 

 
 

  
 
 
 
 

Вітаємо  з 
Міжнародним 
жіночим днем    

8 березня! 

 
Шановні жінки!  
Щиро вітаємо Вас із чарівним 

святом краси і ніжності, добра і 
любові!  

У цей святковий день бажаємо, 
щоб доля була прихильною до 
Вас, щоб міцними були Ваші 
сім’ї, щасливим – кохання, 
здоровими і розумними – діти, 
здійсненими – мрії, успішними – 
справи і починання. 

 Нехай завжди вас оточують 
любов і шана, а кожен день буде 
осяяний усмішками Ваших 
рідних і друзів! 

 
Чоловічий колектив кафедри 
початкової освіти та методик 

 гуманітарних дисциплін 
 

 

 

 

 

У період, коли сонце обнімає 
весь світ життєдайним сяйвом і 
теплом, вся земна природа 
своєю чарівною красою надихає 
душу, вливає в м'язи силу, а в 
серце – молодість, жагу життя, 
любові і нестримного творіння, 
ми святкуємо ювілей творчої 
людини, талановитого педагога – 
Ірини Георгіївни Толубко, яка 
працює  на кафедрі початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін  Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. 

 
 
Вельмишановна Ірино 

Георгіївно!  
Зичимо Вам міцного здоров’я, 

весняного настрою, добра та 
тепла. Хай доля дарує Вам лише 
світлі і сонячні дні, а Господь –   
благодать Святого Духу  на 
многая літа! 
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ДИДАКТИЧНА МАЙСТЕРНЯ  
ДО ВАШИХ ПОСЛУГ! 

 
«Педагоги не можуть успішно 

когось навчати,   якщо водночас  
ретельно не навчаються самі». 

 Алі Апшероні 
 

У Дидактичній майстерні зібрано  
й систематизовано матеріал, який 
відповідає найсучаснішим 
дидактичним і методичним 
вимогам  щодо організації 
навчально-виховного процесу в 
початковій школі. 

Весь  навчально-методичний 
матеріал розміщений за такими 
напрямами: 

І. Дидактика 
«Дидактичний аналіз уроку», 
«Зразки наочності до уроків у 
початковій школі», 
«Банк ідей «Учнівський проект». 

ІІ. Теорія виховання 
«На допомогу студентам 
(позакласна виховна робота)», 
«Робота з батьками учнів», 
«Скарбничка виховних заходів», 
«Калейдоскоп сценаріїв свят для 
початкової школи». 

ІІІ. Фахові методики 
«Методична скарбничка з 
читання», 
«Відкритий урок читання», 
«У країні української абетки», 
«У світі дитячої книги», 
«Сучасний урок української мови», 
«Побудова та аналіз уроку 
української мови», 
«Формування мовленнєвої 
діяльності учнів початкової школи 
(статті)», 
«Подорож у країну мовних знань», 
«Електронні посібники з   
української мови», 
«Розробки уроків зв’язного 
мовлення», 
«Секрети каліграфічного письма», 
«На допомогу ліворуким 
першачкам», 

 
 

 
 

«Методична скарбничка вчителя 
початкової школи (російська 
мова)», 
«Сходинки до педмайстерності: 
уроки хореографії»,  
«Електронні посібники з музичного 
мистецтва». 

IV. Педагогічна майстерність 
«Методична скарбничка з 
педагогічної майстерності», 
«Методична скарбничка 
креативного вчителя». 
 

 
 

V. Управління навчально-
виховним процесом у 
початковій школі 
«Нормативне забезпечення 
педагогічної взаємодії», 
«Методичне портфоліо з 
педагогічної діагностики (зразок)», 
«Методична скарбничка 
заступника директора з 
навчально-виховної роботи в 
початковій школі», 
«Методичне портфоліо з 
планування та організації 
освітнього процесу в початковій 
школі», 
«Методичне портфоліо з 
організації та керівництва 
методичною роботою в початковій 
школі», 
«Формуємо професійну 
компетентність  учителя 
початкової школи». 
 
«Усюди цінність школи дорівнює 

цінності її вчителя». 
А.Дістервег 

 

 
 

 

VI. Педагогічна практика 
«На допомогу студентам 
(виробнича практика для 
студентів денної і заочної 
форм навчання)»,  
«На допомогу студентам 
(педагогічна, асистентська, 
науково-дослідна практики)»,  
«На допомогу студентам 
(практика в дитячих 
оздоровчих таборах)»,  
«Методична скарбничка 
вихователя групи 
продовженого дня». 

VIІ. Науково-дослідницька 
діяльність студентів  
«Наукові пошуки майбутніх 
учителів початкової школи». 
«Зразки різноманітних видів 
студентських наукових робіт». 

VIІІ. Відеотека 
Відеофільми про  видатних 

вітчизняних педагогів, 
відеозаписи уроків учителів 
початкової школи та студентів 
тощо. 

Крім того, у Дидактичній 
майстерні представлені 
сучасні навчальні підручники 
і посібники для студентів ВНЗ 
спеціальності «Початкова 
освіта» та підручники,  
навчальні і навчально-
методичні посібники для 
забезпечення освітнього 
процесу початкової школи.  

Шановні студенти!  
Запрошуємо Вас до 

Дидактичної майстерні! 
 

Контактна інформація:  
Київський університет   
імені Бориса Грінченка, 
Педагогічний інститут, 
Дидактична майстерня 
(кабінет № 301-б). 

 
 


