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№ 8/ травень 2012р. 

Із безлічі професій на землі,Із безлічі професій на землі,Із безлічі професій на землі,Із безлічі професій на землі,    

Які вже є, яких ще будуть вчити, Які вже є, яких ще будуть вчити, Які вже є, яких ще будуть вчити, Які вже є, яких ще будуть вчити, ----    

Є головна, як вищий, сущий хліб,Є головна, як вищий, сущий хліб,Є головна, як вищий, сущий хліб,Є головна, як вищий, сущий хліб,    

І назва цій професії І назва цій професії І назва цій професії І назва цій професії –––– Учитель! Учитель! Учитель! Учитель!    

    

У партитурі вічного буття,У партитурі вічного буття,У партитурі вічного буття,У партитурі вічного буття,    

Яку ніколи двічі не зігратиЯку ніколи двічі не зігратиЯку ніколи двічі не зігратиЯку ніколи двічі не зіграти    

Є праця завжди вічна і свята,Є праця завжди вічна і свята,Є праця завжди вічна і свята,Є праця завжди вічна і свята,    

Яку виконує щоденно вихователь!Яку виконує щоденно вихователь!Яку виконує щоденно вихователь!Яку виконує щоденно вихователь!    
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   2                                           Цікаві події 

                                                            Вшанування пам'яті Бориса Грінченка   

 

 

 4 травня у нашому Університеті традиційно відбу-

лася низка заходів щодо вшанування пам’яті видатного 

українського письменника, вченого, фольклориста, етно-

графа, філолога, педагога й громадського діяча Бориса 

Грінченка. 

 У покладанні квітів до пам’ятника славетному укра-

їнцеві та до його могили на Байковому кладовищі взяли 

участь ректор Університету, проректори, директори Ін-

ститутів, представники усіх структурних підрозділів, 

студентський парламент.  

         ФІНАЛ КУБКУ З ФУТБОЛУ ЄВРО-2012 СЕРЕД ШКО-

 Студенти Педагогічного інституту 

разом з усією грінченківською родиною 12 

травня 2012 р. були вболівальниками під 

час фінального матчу Кубку України з 

футболу Євро-2012 серед школярів, який 

проходив на НСК «Олімпійський» м.Києва. 

 Усі мали змогу насолодитися 

професійною грою школярів, побачити 

Підготовку нашого стадіону до прове-

дення Євро 2012, вболівати за найсильні-

шу команду, а також вітати перемож-

ців – команду Школи №18 м. Суми. 

 Після матчу спортивного азарту 

додали концерт за участю молодих спі-

ваків та святковий феєрверк. 
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   3                              Цікаві травневі свята... 

СТУДЕНТИ ПЕДАГОІГЧНОГО ІНСТИТУТУ  

НА КОНЦЕРТІ,  

ПРИСВЯЧЕНОМУ 1530-річниці із ДНЯ ЗАСНУВАННЯ КИЄВА  

25 травня 2012 р. студенти Педаго-

гічного інституту були присутніми 

на концерті, присвяченому 

Дню Києва, у Київському Національ-

ному палаці культури та мистецтв 

«Україна».  

 У залі панувала 

атмосфера святковості та гордості 

за красу рідного міста! Студенти 

мали нагоду насолодитися 

чудовим співом українських зірок: Ві-

ктора Павлика, Олександра Понома-

рьова, Еріки та інших… 

 

 Київ – місто історичне, 

Вже йому багато літ! 

Та воно красиве, вічне… 

Навесні каштанів цвіт… 

СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО 
ДНЯ МАТЕРІ ДНЯ МАТЕРІ ДНЯ МАТЕРІ ДНЯ МАТЕРІ     

У ПЕДАГОГІЧНОМУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ     

ІНСТИТУТІІНСТИТУТІІНСТИТУТІІНСТИТУТІ    

 

10 травня 2012 р., напередодні Міжна-
родного Дня матері,  у Педагогічному 
інституті в кожній академічній групі 
кураторами проводилися виховні годи-виховні годи-виховні годи-виховні годи-
ни на тему ни на тему ни на тему ни на тему ««««Шануймо батьків!Шануймо батьків!Шануймо батьків!Шануймо батьків!»»»». Кура-
тори розповідали студентам історію 
святкування Дня матері, а також ді-

лилися цікавою інформацію про особливості сімейного виховання у нашому українському народі (про роль батьків 
у вихованні дітей та особливу роль матері в українській етнопедагогіці). 

 Також, 11 травня були оголошені результати літературного конкурсу студентської поезії та прози літературного конкурсу студентської поезії та прози літературного конкурсу студентської поезії та прози літературного конкурсу студентської поезії та прози ««««Лист Лист Лист Лист 
до мамидо мамидо мамидо мами»»»», який проходив із 7 травня. Вітаємо переможця конкурсу – Олександра Доманчука, віршовані рядки 
якого не залишили байдужими жодного із членів журі.  
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   4                              Цікаві події... 

Над номером працювали : головний редактор- Ольга Славецька, група  

Поб 4-10– 4.0д      

З пропозиціями щодо співпраці звертатись за телефоном:   097-113-17-95 – 

Ольга       

ВИПУСКНИЙ  У ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІВИПУСКНИЙ  У ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІВИПУСКНИЙ  У ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІВИПУСКНИЙ  У ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ 

 29 травня 2012 р. у головному корпусі Київського університету імені Бориса Грінчен-
ка відбулася урочиста церемонія з нагоди вручення дипломів бакалаврам та спеціалістам 
Педагогічного інституту за спеціальностями «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта». 

 Ця знаменна і хвилююча подія залишиться незабутньою у серцях випускників – юних 
педагогів, які вже завтра поповнять когорту кваліфікованих педагогів і сіятимуть розум-
не, добре, вічне в школах, дошкільних навчальних закладах міста Києва та інших міст й сіл 
України. 

 Випускників вітали ректор Університету Віктор Олександрович Огнев’юк, директор 
Педагогічного інституту Юрченко Віктор Іванович, герой України  

Тамара Сергіївна Прошкуратова, а також зірки Української сцени – співаки й танцюрис-
ти. 

 Пару за парою, семестр за семестром, рік 
за роком випускники Педагогічного інституту 
прямували до цього пам’ятного дня!  

 Дня, коли всі предмети освоєно, іспити і 
заліки складено, і усі вони з безтурботних сту-
дентів стали дипломованими спеціалістами, 
гордістю та надією Київського університету 
імені Бориса Грінченка, гордістю та надією на-
шої столиці та всієї України! 

 


