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Я з них, 
Я з тих, що там лягли давно. 
Що їм земля оця накрила очі. 
Я з тих, і все мені від них дано… 

 
У День Перемоги ми з пошаною 

схиляємо голови перед бійцями, 
які полягли у жахливих битвах, 
перед тими, хто до смерті носив у 
собі осколки війни, і перед тими, 
хто носить їх ще й нині в тілі та 
душі. Це лише медалі сяють на 
грудях, а залізо у тілі непокоїть і 
вдень, і вночі… 

Ми переймаємося співчуттям до 
Ваших страждань! Ми 
вклоняємося полеглим, яких 
навіки побратана наша Вітчизна! 
Ми вклоняємося величним тим 
рокам! 

У ці дні, коли весь православний 
світ співає «Христос Воскрес із 
мертвих, смертю смерть 
подолав», виголошуємо й такі 
слова: «Світла пам’ять героям, які 
смертю, зневажаючи смерть, 
поклали голову за нашу волю і 
долю!» 

Вам, дорогі ветерани, яким 
Господь дарував життя, –  СЛАВА! 
З НЕЮ МИ  ВАС ВІТАЄМО, НЕЮ 
ПИШАЄМОСЯ, НЕЮ ДИХАЄМО, У 
НІЙ ЧЕРПАЄМО СИЛИ! 

 

18 травня – День 
науки в Україні 

 

 
 
У третю суботу травня в 

Україні відзначається 
професійне свято науковців –   
День науки, яке встановлено 
Указом Президента України від 
14.02.1997 №145/97 «…на 
підтримку ініціативи відомих 
вчених, наукових установ, а 
також професійних спілок 
України…» 

Україна – це держава з високим 
рівнем освіти і науки. Сьогодні в 
Україні працюють:  
- Національна Академія Наук 

України (НАН України),  
- Національна академія 

педагогічних наук,  
- Українська академія аграрних 

наук, 
- Національна академія 

медичних наук,  
- Національна академія 

образотворчого мистецтва і 
архітектури. 

Вельмишановні науковці 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка!    

Вітаємо Вас із професійним 
святом!  

Бажаємо міцного здоров'я, сил 
і наснаги, професійної інтуїції та 
росту, нових відкриттів в ім’я 
Науки й Української Держави! 

 

 

Формуємо  наукову 
еліту України 

 

 
 
Як відомо, наукова еліта – це 

відібрана, вибрана найкраща 
частина представників наукової 
сфери, яка дає високоякісний, 
дуже вагомий результат. 

На кафедрі початкової освіти 
та методик гуманітарних 
дисциплін створене студентське 
наукове середовище, яке цілком 
відповідає визначальним 
ознакам наукової еліти, і 
виступає потенційним джерелом 
її формування. 

На кафедрі склалися  гарні 
традиції студентської наукової 
роботи, яка здійснюється за 
такими напрямами:  
- науково-дослідницька 

робота, що є складовою 
навчального процесу; 

- участь у роботі педагогічної 
студії,  наукових гуртків;  

- участь  у Всеукраїнських 
наукових конференціях, 
конкурсах; 

- публікації результатів 
досліджень у наукових, 
фахових виданнях. 

 
 

Продовження на стор. 2 
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Наші студенти стали 
переможцями: 
   2011  – Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт із галузі «Педагогічні науки» 
(ІІ місце) –  О.Є. Кохніченко; 

2012   – Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт із галузі «Педагогічні науки» 
(ІІ місце) – Н.О. Шелест; 

2012  – Всеукраїнського 
конкурсу наукових проектів 
«Сучасний університет очима 
студентів» (II місце) – Т.Г. Євсович, 
Н.Р.Бишова;  

2013 – Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт із 
галузі «Педагогічні науки» ( І місце) 
– Т.Г. Євсович; 

 
(На фото - студентка Т.Г.Євсович) 

 
2013 – Всеукраїнської 

студентської науково-практичної 
конференції  «Борис Грінченко 
очима студентів ХХІ 
століття»        ( І місце у номінації 
«Усна доповідь») –  І.І. Омелянчук. 

 

 
(На фото  студентка І.І.Омелянчук) 

 

Науково-дослідна 
практика магістрів 

(Інститут педагогіки 
НАПН України) 

 

 
 
У структурі освітнього процесу 

вищого навчального закладу 
важливе місце займає науково-
дослідна практика, яка поєднує 
теоретичну, методичну та наукову 
підготовку. Студенти-магістри, які 
були закріплені за кафедрою 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, прохо-
дили науково-дослідну практику 
на базі лабораторії початкової 
освіти Інституту педагогіки НАПН 
України.  

Під час практики студенти 
ознайомилися зі структурою та 
основними напрямами роботи  
лабораторії початкової освіти, з 
науковими доробками співро-
бітників, удосконалили свої 
вміння щодо планування та 
проведення експериментального 
дослідження,одержали консуль-
тації у провідних учених, мали 
змогу працювати у фондах 
бібліотеки Інституту, відвідали 
Звітну наукову конференцію 
Інституту, підготували статті до 
збірника студентських наукових 
праць «Перші кроки на ниві 
наукових досліджень». 

. 
 

До уваги студентів, 
викладачів, учителів 
початкової школи! 

 
Для студентів вищих 

педагогічних навчальних 
закладів, учителів початкової 
школи, а також фахівців, які 
займаються проблемами 
діагностування особистості, 
пропонуємо навчально-
методичний посібник 
«Вивчення особистості 
школяра засобами 
педагогічної діагностики», 
авторами якого є  професор 
С.М.Мартиненко та доцент 
М.Д. Осколова. 

У  посібнику подано 
діагностичні методики і 
технології вивчення 
індивідуальних психологічних 
особливостей, пізнавальних 
процесів, навчально-
пізнавальної діяльності учнів 
молодшого шкільного віку; 
виокремлено педагогічне 
спостереження як метод 
діагностування і 
прогнозування розвитку 
особистості.  

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


