
Вісник Дидактичної майстерні 
Київський університет імені  

Бориса Грінченка 
Педагогічний інститут 

 

Кафедра початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін 

№ 1-2  (20)   лютий - березень 2015 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ  
У ТРЕНІНГАХ І СЕМІНАРАХ 

Упродовж лютого викладачі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
взяли активну участь у 
різноманітних тренінгах та 
семінарах, які проводилися в 
Університеті. 

Так,  з 05 по 07 лютого 2015 року 
К.П. Нечипоренко, Л.В. Шкарбан, а  
також студенти-магістранти 
спеціальності «Початкова освіта» 
взяли участь у  навчальному 
тренінгу SMART Technologies. 
Учасники тренінгу оволоділи 
основами роботи в  програмі SMART 
Notebook, навчилися створювати 
навчальні ресурси із застосуванням 
програмного забезпечення SMART. 

 
Викладачі Г.Л. Бондаренко, Л.А. Поряд-

ченко,  Н.О. Сінельнікова, Н.С. Кипиченко 
з 09 по 13 лютого на базі 
Педагогічного інституту успішно 
пройшли тренінг за програмою Intel® 
«Навчання для майбутнього», що 
сприятиме впровадженню програми  в 
освітній процес підготовки 
майбутніх учителів початкової 
школи.   

 
 

17 – 18 лютого всі викладачі 
кафедри взяли  активну участь 
у методологічних семінарах 
«Сучасні методичні підходи до 
навчання студентів» (модератор – 
проректор з науково-методичної 
та навчальної роботи  О.Б. 
Жильцов), «Навчання на 
дослідницькій основі», «Міжнародні 
стандарти наукових публікацій» 
(модератор – проректор з 
наукової роботи  Л.Л. Хоружа),  
«Вступ до IT Академії», «Використання 
Веб 3.0 у навчальному процесі», 
«Використання ЕНК  та  його  ресурсів» , 
«Аналіз та використання статистики 
Moodle»  (модератор – проректор 
з інформатизації навчально-
наукової та управлінської 
діяльності Н.В. Морзе). 

 
  
Під час семінарів кафедри 
ознайомилися з технологіями, 
методами організації освітнього 
процесу сучасного ВНЗ, 
підвищили свій рівень 
професійної майстерності.  
 

 
   

ПРОСТІР АРТ-ТЕРАПІЇ 
 

 
 
27 лютого 2015 року в 

Київському міському будинку 
вчителя  відбулася  XІІ Міжна-
родна міждисциплінарна науково-
практична конференція «Простір 
арт-терапії: мистецтво життя». 

Провідний діяч науки та техніки 
України, доктор медичних наук, 
професор А.П. Чуприков у своєму 
виступі закцентував увагу на тому, 
що арт-терапія особливо у 
нинішній складний час зможе 
допомогти зберегти психічне 
здоров’я людей. 

На конференції було розглянуто 
нові напрями арт-терапії. Психологи, 
психіатри, психотерапевти, соціальні 
працівники, педагоги, вихователі 
та професійні арт-терапевти 
презентували свій творчий 
доробок. 

Під час  конференції викладачі 
К.П. Нечипоренко та  Л.В. Шкарбан 
мали змогу вдосконалити 
практичні вміння та навички у цій 
сфері з метою їх застосування  в 
освітньому процесі. 
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АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА 

 
02 березня 2015 року 

розпочався І етап асистентської 
практики студентів ОКР 
«магістр», спеціальності 
«Початкова освіта» на базі  
Університетського коледжу. 

Під час конференції перед 
магістрантами виступили дирек-
тор коледжу М.В. Братко, 
завідувач навчально-виробничої 
практики О.В. Запара, завідувач 
дошкільним відділенням 
Л.О. Плугатар, які поінформували 
студентів про особливості 
організаційно-освітнього процесу 
в Університетському коледжі 
КУ імені Бориса Грінченка.  

Завідувач кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін, доктор педагогічних 
наук, професор С.М. Мартиненко, 
доцент С.Г. Дубовик розповіли 
про мету і завдання першого 
етапу асистентської практики у 
ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. 

 
У цей день магістранти 

ознайомилися зі структурою і 
змістом роботи циклових 
предметних комісій, науково-
методичним забезпеченням 
навчального процесу  коледжу. 

     
(1814 – 1861) 

У чому  феномен Тараса 
Шевченка? Чому сьогодні твори 
Великого Кобзаря навчають, 
хвилюють, тривожать душі? 

По-перше, Шевченкове слово – 
це слово Правди, слово Віри, яке 
допомагає нам розбудовувати 
Україну, припиняти розбрат і 
протистояння. По-друге, коли 
агресор загрожує рідній землі, наш 
Тарас разом із нами, а його: 
«Борітеся – поборете», є важливим 
гаслом, зброєю, вірою в перемогу. 
Основою нашої перемоги є 
непереможний дух українського 
народу, про який так часто згадував 
Тарас у своїх творах. 

По-третє, пророчий голос 
Великого Кобзаря відкриває нам 
двері свободи і щастя на рідній 
землі. 

Тож  у  ШЕВЧЕНКОВІ ДНІ 
МОЛІМОСЯ ЗА МИР, СПОКІЙ НА 
НАШІЙ  РІДНІЙ УКРАЇНІ! 

 
«…Прорци своїм лукавим чадам, 

Що пропадуть вони, лихі, 
Що їх безчестіє, і зрада, 

І криводушіє огнем, 
Кровавим, пламенним мечем 

Нарізані на людських душах…» 
 

Тарас Шевченко 

 

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
До уваги викладачів і 

студентів! 
 

 
 
Успішно зарекомендував себе 

на ринку періодичних видань 
новий науково-методичний 
журнал  «Початкова школа і 
сучасність», який містить 
фаховий підбір серій уроків у 
початковій школі, різноманітних 
виховних заходів, театралізованих 
вистав, методичних порад із 
досвіду практичної роботи в 
школі. 

У кожному номері Журналу 
авторами статей є викладачі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
студенти-магістранти Педагогіч-
ного інституту.  

Головний редактор журналу 
«Початкова освіта і сучасність» – 
С.М. Мартиненко, доктор 
педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін нашого Університету 
та редакційна колегія запрошує 
студентів, учителів початкової 
школи, викладачів Педаго-
гічного інституту до спільної 
плідної співпраці! 
 
 

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

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

 


