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ВСЕУКРАЇНСЬКА 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
«КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ 

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ» 
 

 
 

27-28 листопада 2015 року в 
Національній парламентській 
бібліотеці відбулася Всеукраїнська 
науково-практична конференція 
«Комунікаційні стратегії сучасної 
школи», співорганізаторами якої 
були: Видавництво «Білий 
Тигр», Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка, зокрема 
кафедра реклами і зв’язків з 
громадськістю та кафедра 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін. 
 

 

 

  Учасники конференції взяли 
участь у майстер-класах, серед 
яких:  «Як стати успішним у спілкуванні?» 
(тренери: доктор пед.. наук, професор    
С.М. Мартиненко, викладач Н.С. Кипиченко); 
«Сім секретів риторичного успіху» 
(тренери: кандидат пед. наук, доцент 
Г.Л. Бондаренко, кандидат пед. 
наук, ст.викладач К.П. Нечипоренко). 
 

  
 

АКТОРСЬКІ СТУДІЇ  
"Є ЧАРИ В ТИХІМ СЛОВІ" 

 
02 грудня 2015 р. в межах 

Грінченківської декади та 
святкування Дня Університету 
студентами І курсу ОКР 
«бакалавр» напряму підготовки 
«Початкова освіта» під 
керівництвом викладачів кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін І.Г. Сухопари, 
Н.О. Сінельнікової було проведено 
акторські студії «Є чари в тихім 
слові…». 

 
 

Продовження с.2 

Із вітальним словом до 
учасників конференції звернувся 
генеральний директор видавництва 
«Білий Тигр», кандидат філологічних 
наук, доцент Р.В. Ярошенко.  

На пленарному засіданні 
виступили: директор Інституту 
журналістики Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка доктор філологічних 
наук, професор В.В. Різун; 
професор Київського національного 
університету культури і мистецтв, 
доктор філологічних наук 
О.М.Холод; професор кафедри 
української літератури і 
компаративістики Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка, головний редактор 
журналу «Українське слово і 
сучасність» видавництва «Білий 
Тигр», доктор філологічних наук, 
професор Я.О. Поліщук; 
 

 
завідувач кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін Київського університету 
імені Бориса Грінченка доктор 
педагогічних наук, професор 
С.М.Мартиненко; завідувач 
кафедри журналістики та нових 
медіа Київського університету 
імені Бориса Грінченка кандидат 
філологічних наук Ю.В. Нестеряк. 
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  Під час заходу студенти 
декламували вірші Бориса 
Грінченка, інсценізували 
оповідання для дітей «Украла», 
представили пантоміму епізоду з 
життя Б. Грінченка, а також читали 
листи подружжя Грінченків, 
підготували презентації  та 
плакати до творів.  

 

 
Майбутні вчителі початкової 

школи продемонстрували своє 
розуміння творчості Бориса 
Грінченка, передали почуття, 
настрій творів, проявили акторські 
та режисерські здібності. 

 
Проведений захід допоміг 
студентам глибше зрозуміти 
внесок Бориса Дмитровича в 
українську культуру, побачити 
особистість видатного педагога не 
лише як талановитого педагога, 
але й як духовного лідера нашого 
Університету. 

 

ГРІНЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ 
«БОРИС ГРІНЧЕНКО – 

ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ» 
 

 
 
10 грудня 2015 року в межах 

Грінченківської декади було 
проведено VІІІ Щорічні 
Грінченківські читання «Борис 
Грінченко – відомий і невідомий». 

У Грінченківських читаннях 
активну участь взяли студенти 
першого курсу напряму підготовки 
«Початкова освіта», а саме: 
О.Гнатюк, К. Дерев’янко, К.Іванова, 
В. Колтунюк, А. Литвин, 
Н.Остапенко О. Чупіна. У своїх 
виступах першокурсники предста-
вили багатство, своєрідність і 
багатогранність таланту видатного 
просвітника. 

Читців підготували викладачі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін – 
І.Г. Сухопара, Н.О. Сінельнікова. 

Щиро вітаємо студентів і 
викладачів кафедри з блискучим 
виступом! Дякуємо за позитивні 
емоції! 

 

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ РОБІТ 
 
08 грудня 2015 року в 

Педагогічному інституті відбувся 
І етап Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт. 

 

 
 

Кафедрою початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
була рекомендована робота 
магістрантки другого року 
навчання спеціальності «Початкова 
освіта» Бородавко Марії з теми 
«Веб-сайт як засіб формування 
культури спілкування майбутнього 
вчите-ля початкової школи», 
науковий керівник –  кандидат 
пед. наук, доцент  С.Г. Дубовик. 

Наукову роботу Марії 
Бородавко було рекомендовано 
до участі в університетському 
етапі  Конкурсу в галузі 
«Педагогічні науки». 

 

 
 

Бажаємо подальших наукових 
перемог! 

 

Головний  редактор  – доктор  педагогічних   наук,   професор      С. М. Мартиненко 

 Відповідальний за випуск  –  кандидат педагогічних наук, доцент Г. Л. Бондаренко  

 


