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27  вересня 2012  року на 
території України вперше на 
державному рівні відзначався 
Всеукраїнський День дошкілля. 
З цієї нагоди викладачі та 
магістри нашого Інституту були 
запрошені на зустріч із 
міністром Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 
Табачником Д.В.  та мали змогу особисто поспілкуватися на те-
му майбутнього освітньої системи нашої 
країни. У Педагогічному інституті День 
дошкілля відзначали 2 жовтня 2012  року 
під час святкового концерту,  а також 
зустрічі професорсько-викладацького 
складу кафедри «Дошкільної освіти» та ад-
міністрації Інституту із науковцями та 
практичнимипрацівниками у галузі дошкі-

льної 

освіти. Святковий, урочистий концерт запам’ятався усім 

яскравими 

виступами дитячих вокально- 

інструментальних та танцювальних 

колективів,  багатоманітністю мис-

тецьких номерів та щирими 

вітальними виступами ректора 

Університету Огнев’юка 

В.О.,  представників професорсько- 

викладацького складу нашого 

Інституту й гостей свята. Ж
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1 жовтня 2012 року у Педагогічному інсти-

туту відбувся конкурс- 

демонстрація букетів та квіткових компо-

зицій «Осіння фантазія». Академічні  

групи Педагогічного інституту представля-

ли квіткові композиції, зроблені  

власно-

руч.   

 Тематика осінніх виробів була такою: 

 - «Серце віддаю дітям»;  

 - «Вбирають очі осені красу»;  

 - «Вклонися вчителю за світло знань і за жерто-

вність серця та душі».  

 Цей чудовий конкурс проводився з метою:  

 - активізації культурного життя студентської 

молоді та зміцнення  

творчих і дружніх зв’язків між студентами Інституту;  

 - виявлення та підтримки молодих талантів, надання їм можливості  

реалізувати свій творчий потенціал та безпосереднє  залучення студентської  

молоді до художніх цінностей;  

 - розвитку естетичних ідеалів та почуття 

прекрасного, формування  

високої естетичної культури, духовне збага-

чення молоді та популяризація  

серед неї змістовного культурного дозвілля;  

 - обміну досвідом між творчими студентсь-

кими колективами. 

 



2 жовтня 2012 року до нашого Інституту прибула 

делегація із Королівства  

Бутан, яке розташоване у Гімалаях на межі Ки-
таю та Індії. Метою приїзду делегації із цієї дале-
кої країни було ознайомлення із системою педа-
гогічної освіти  в Україні та, зокрема, у нашому 
Педагогічному інституті, пошук відповідей на усі 
запитання, що стосуються розвитку суспільного 
дошкільного виховання у їхній країні. У складі де-
легації до нас прибули представники Міністерства освіти Королівства Бу-
тан, Королівського освітнього  центру, викладачі університету та освітньо-

го коледжу Бутану, директор та 
учителі початкової школи цієї 
країни.  Під час зустрічі із пред-
ставниками Королівства Бутан 
були присутні ректор нашого Уні-
верситету Огнев’юк В.О., прорек-
тори Університету, адміністра-
ція, професорсько-викладацький 
склад та Рада самоврядування 

Педагогічного інституту. 

4 жовтня 2012 року об 11:00 відбулося урочисте відкрит-
тя Центру практичної підготовки студентів спеціальностей 
дошкільна та початкова освіта Київського університету іме-

ні Бориса Грінченка. Науково-методичний 
центр створено з метою формування 

практичних умінь і навичок, розвитку 

педагогічних,  дослідницьких,  естетич-
них, конструктивних,  природничо-
технічних, загальновиробничих та інших 
здібностей у майбутніх вихователів дитя-

чих садків та вчителів початкової школи. 



У грінченківській родині знову поповнен-
ня! Цієї осені Інститут прийняв у свої гос-
тинні стіни майже 200 талановитих, розум-
них, веселих, кративних,енерuійних та ар-
тистичних студентів. Саме такими вони по-
казали 
себе на 
тради-
ційному 
святі : 

«Обережно, першокурсники!», яке  

відбулося 18.10.12. Студенти початківці та 

дошкільники заявили про свої таланти  і 

цим самим порадували глядачів. Гості кон-

церту отримали неперевершене задово-

лення та гарний настрій від перегляду мініатюр, веселих жартів, зворушливих 

пісень та запальних танців. Першокурсники радували глядачів і довели свою 

артистичніть та неповторність.Тепер кожен з них може впевнено сказати – 

«Ми, першокурсники, стали частиною великого, дружнього, творчого, весело-

го колективу, в якому знайдеться міс-

це для кожної щирої та небайдужої 

особистості».  



    

20.10.12 стартував третій етап соціального прое-

кту Київського  

університету імені Бориса Грінченка «З Києвом і 

для Києва», який урочисто  

відкрив ректор університету Віктор Олександро-

вич Огнев`юк.  

      З нагоди відкриття соціального проету відбув-

ся святковий концерт, у  

якому взяли участь не лише співаки і танцюва-

льні колективи, а й маленькі  

учасники клубу «Let`s speak english». Бать-

ків, дітей, викладачів, студентів,  

які були присутні в залі, вітали заступник 

голови КМДА Новохатько Л.М.,  

заступник голови Ради Ветеранів мікрора-

йону Русанівка-1 Дніпровського  

району Писаренко Л. Б., директор СЗШ 

№182 Соколов Ю. Г. 

     У цей день маленькі мешканці Русанів-
ки знову поринули у дивовижний світ анг-

лійської мови на занятті гуртка «Let`s speak english», будували країну  

майбутнього  у творчій майстерні «Країна чудес», а батьки мали змогу  

ознайомитись з планом роботи соціального проекту на 2012-2013 рік та  

взяти участьу роботі лекторію «Уява в житті дитини».         

Протягом двох років студенти та викладачі Університету 
тісно співпрацювали з киянами, щоб наповнити життя 

яскравими емоціями,  

цікавим спілкуванням та новими знайомствами. Нам 

дуже приємно бачити  

знайомі обличчя серед учасників соціального проекту, 

тих хто відвідував  

стіни нашого Університету раніше, це означає, що події 

проекту  не тільки  

залишились у вашій пам`яті, але й залишили слід у вашому житті.  

      Відтак, у вихідні дні колектив Університету гостинно запрошує мешканців сто-

лиці та закликає їх до співпраці.                 



28 жовтня на Хрещатику та Майдані Незалежності відбулися народне 
святкування 68-ї річниці визволення України від нацистських загарбни-

ків. До цієї знаменної події долучилися активісти нашого Інституту. 

Кияни і гості міста змогли побачити виставку-
презентацію військової техніки часів Великої 
Вітчизняної війни на вулицях Інститутській, 

Хрещатику та Майдані Незалежності. 

З самого ранку 28 жовтня  відбувся  ритуал 
Пам’яті з покладанням квітів до могили Неві-
домого солдата у парку Слави та до  пам’ятни-
ка тричі Герою Радянського Союзу маршалу 

авіації І.Кожедубу. 

Також з 10:00 до 19:00 на головній вулиці та 
площі столиці лунали музичні твори та пісні років Великої Вітчизняної 
війни у виконанні Київського академічного муніципального оркестру, 
народного хору, вокального ансамблю “Мальви”, фольклорного ансамб-

лю “Червона калина” та 
колективів Міністерст-

ва оборони України. 

Крім того, на Майдані 
Незалежності ветеранів 
пригощали 

"солдатською кашею". 
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• Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, 

Вільям Шекспір, Людвіг Ван Бетховен, 

Наполеон Бонапарт і Нерон - хто з них 

принципово відрізняється від інших? 

 

• На озері є квітка лотосу. Кожної 

секунди вона подвоюється. Через 48 

хвилин лотос покрив пів озера. Через 

скільки часу він покриє все озеро? 

Тренуємо мозок! 
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Цікавинка 

Цікаві факти про підпис  

Бувають такі моменти у житті кожного з 

нас, коли хочеться дізнатися про людину прак-

тично все за дуже короткий проміжок часу. 

Можливо, це цілком реально. Досить лише по-

глянути на підпис людини! 

1. Розмір підпису: 

розмашистий – глобальне системне мислен-

ня;компактний – конкретне мислення.  

2. Довжина підпису: 

довгий – здатність глибоко вникати у суть 

проблем; посидючість, зайва прискіпливість і 

занудство;короткий – здатність швидко схоп-

лювати суть подій; нездатність до монотон-

ної роботи.  

3. Тип підпису: 

округлий – м’якість, доброта, врівноваже-

ність;незграбний – нетерпимість, дратівли-

вість, різкість, незалежність, честолюбство, 

впертість.  

4. Відстань між буквами: 

значна – щедрість, тринькання;“щільний” під-

пис – економність, скупість (особливо, якщо 

букви дрібні).  



7. Напрямок завершального штриха: 

вгору – оптимізм;вниз – схильність до песиміз-

му;прямо – збалансований характер.  

8. Довжина “хвоста” підпису: 

Чим довший “хвіст”, тим більше людина нетер-

пима до чужої думки. Це також ознака обачнос-

ті й обережності. Чим “хвіст” коротший, тим 

людина безпечніша. 

9. Підкреслення підпису: 

знизу – самолюбство, уразливість, залежність 

від думки оточуючих;зверху – гордість, марно-

славство;перекреслений підпис – самокритич-

ність, невдоволення собою, сумнів.  

10. Ознаки симетрії: 

симетричний – надійність;асиметричний – не-

стійкий характер, перепади на-

строю;стрибкоподібний – емоційність, неврівно-

важеність.  

11. Складність і простота: 

простий – людина живе за принципом “немає 

проблем”;“навантажений” – часто схильний 

“робити з мухи слона”;оригінальний – великий 

творчий потенціал.  

12. Чіткість: 

Чим більш зрозумілий підпис, тим більше відкри-

та особа. 

13. Натиск: 

надмірний – агресивність;слабкий – скрит-

ність;сильний – впевненість.  



Після двохмісячного терміну Після двохмісячного терміну Після двохмісячного терміну Після двохмісячного терміну 
навчання в педагогічному ін-навчання в педагогічному ін-навчання в педагогічному ін-навчання в педагогічному ін-
ституті Київського  університе-ституті Київського  університе-ституті Київського  університе-ституті Київського  університе-
ту імені Бориса Грінченка, вна-ту імені Бориса Грінченка, вна-ту імені Бориса Грінченка, вна-ту імені Бориса Грінченка, вна-
слідок опитування, результати слідок опитування, результати слідок опитування, результати слідок опитування, результати 
показали, що більшість першо-показали, що більшість першо-показали, що більшість першо-показали, що більшість першо-
курсників абсолютно задово-курсників абсолютно задово-курсників абсолютно задово-курсників абсолютно задово-
ленні студентським життям са-ленні студентським життям са-ленні студентським життям са-ленні студентським життям са-
ме цього університету. Найбільший відсоток задоволення до-ме цього університету. Найбільший відсоток задоволення до-ме цього університету. Найбільший відсоток задоволення до-ме цього університету. Найбільший відсоток задоволення до-
сягла оцінка ставлення викладачів до свого предмету, лояльне сягла оцінка ставлення викладачів до свого предмету, лояльне сягла оцінка ставлення викладачів до свого предмету, лояльне сягла оцінка ставлення викладачів до свого предмету, лояльне 
відношення до студентів, та вимогливість до свого професіо-відношення до студентів, та вимогливість до свого професіо-відношення до студентів, та вимогливість до свого професіо-відношення до студентів, та вимогливість до свого професіо-
налізму. Не залишилось поза увагою і проведення низки різ-налізму. Не залишилось поза увагою і проведення низки різ-налізму. Не залишилось поза увагою і проведення низки різ-налізму. Не залишилось поза увагою і проведення низки різ-
номанітних цікавих свят, де саме першокурсники мали змогу номанітних цікавих свят, де саме першокурсники мали змогу номанітних цікавих свят, де саме першокурсники мали змогу номанітних цікавих свят, де саме першокурсники мали змогу 
показати все на що здатні. Сподобалось те, що студентська показати все на що здатні. Сподобалось те, що студентська показати все на що здатні. Сподобалось те, що студентська показати все на що здатні. Сподобалось те, що студентська 
рада зацікавлює студентів до активної співпраці. Ними було рада зацікавлює студентів до активної співпраці. Ними було рада зацікавлює студентів до активної співпраці. Ними було рада зацікавлює студентів до активної співпраці. Ними було 
проведено цікаві тренінги для того,  щоб покращити  атмосфе-проведено цікаві тренінги для того,  щоб покращити  атмосфе-проведено цікаві тренінги для того,  щоб покращити  атмосфе-проведено цікаві тренінги для того,  щоб покращити  атмосфе-
ру  у групі, схилити до більш тісного знайомства та для прояву ру  у групі, схилити до більш тісного знайомства та для прояву ру  у групі, схилити до більш тісного знайомства та для прояву ру  у групі, схилити до більш тісного знайомства та для прояву 
кожної особистості як індивідуальності. Зацікавила символіка кожної особистості як індивідуальності. Зацікавила символіка кожної особистості як індивідуальності. Зацікавила символіка кожної особистості як індивідуальності. Зацікавила символіка 
університету і шанобливе ставлення великої грінченківської університету і шанобливе ставлення великої грінченківської університету і шанобливе ставлення великої грінченківської університету і шанобливе ставлення великої грінченківської 
сім’ї  до неї. Загалом враження позитивне і хотілося,  щоб во-сім’ї  до неї. Загалом враження позитивне і хотілося,  щоб во-сім’ї  до неї. Загалом враження позитивне і хотілося,  щоб во-сім’ї  до неї. Загалом враження позитивне і хотілося,  щоб во-
но залишилось, як цитують студенти, і після першої сесії ана-но залишилось, як цитують студенти, і після першої сесії ана-но залишилось, як цитують студенти, і після першої сесії ана-но залишилось, як цитують студенти, і після першої сесії ана-

логічним!логічним!логічним!логічним!    

Над номером працювали: головний редактор-

Захарова Катерина, помічник редактора-

Хрієнко  Дарина,журналіст-Марічка                      

Берізко,Фотограф-Моцна Юлія. 


