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С.М. Мартиненко у своєму
виступі розкрила особливості
компетентнісного підходу в
професійній підготовці вчителя
початкової школи.

НАШІ СТУДЕНТИ
ПЕРЕМОЖЦІ

25 березня

03 березня 2015 року завідувач
кафедри початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін,
Педагогічного інституту Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор С.М. Мартиненко
взяла
участь
у
науковопрактичному
семінарі
«Впровадження
компетентністного
підходу в навчально-виховний
процес початкової школи», який
проводився на базі гімназії
міжнародних
відносин
№323
Дарницького р-ну м. Києва.
На семінарі прозвучали виступи
О.Я. Савченко – д. п. н., професора,
дійсного члена НАПН України,
Н.М. Бібік – д. п. н., професора,
дійсного члена НАПН України,
О.В. Онопрієнко – к. п. н., докторанта
відділу початкової освіти Інституту
педагогіки
НАПН
України,
О.О. Сухаревської – методиста
Дарницького
науково-методичного
центру, О. О. Литвиненко – заступника
директора науково-методичного центру.
Науковцями й практиками спільно
було розглянуто нові державні
стандарти
початкової
освіти,
презентовано методичні рекомендації
щодо
роботи
за
новими
підручниками.

З 25 по 27 березня 2015
року на базі Уманського
державного
педагогічного
університету
імені
Павла
Тичини (м. Умань ) відбувся
II тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із
природничих,
технічних
і
гуманітарних наук у галузі
«Педагогічні науки».
Педагогічний
інститут,
кафедру початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін
представляла
Марія Магас,
студентка
ОКР
«магістр»
спеціальності «Початкова освіта» з
науковою роботою з теми
«Формування творчих умінь
майбутнього вчителя початкової
школи
засобом
веб-квест
технології», яка посіла І місце.
Вітаємо Марію Магас та її
наукового керівника Світлану
Миколаївну
Мартиненко
–
завідувача кафедри початкової освіти
та методик гуманітарних дисциплін,
доктора педагогічних наук, професора
із перемогою
і
бажаємо
подальших наукових успіхів!

2015

року на
Всеукраїнській
студентській
науково-практичній конференції
«Громадські ініціативи молоді –
основа
соціально-економічної
перебудови України» у конкурсі
проектів із теми «Розвиток освіти і
науки: студентські ініціативи»
переможцями (І місце)
стали
студенти 5 курсу ОКР «магістр»,
спеціальності «Початкова освіта»
Тетяна
Сараєва
та
Марія
Бородавко, які презентували
проект із теми «Розвиток науки і
освіти: студентські ініціативи».

Вітаємо Т. Сараєву, М. Бородавко
та
їх
наукового
керівника
Г.Л. Бондаренка – к. п. н., доцента
кафедри початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін.
Бажаємо подальших наукових
звершень!

Вісник Дидактичної майстерні
У НАЦІОНАЛЬНІЙ
ФІЛАРМОНІЇ УКРАЇНИ

26 березня 2015 року студенти
Педагогічного інституту Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка груп ПОб-1-12-4.0д,
ПОб-2-12-4.0д та ПОб-3-12-4.0д
разом із викладачем кафедри
початкової освіти та методик
гуманітарних дисциплін І.Г. Толубко
відвідали концерт «Вальс квітів»
творчої майстерні Мирослави
Которович, який відбувся у
Національній філармонії України.
Майбутні вчителі початкової
школи отримали неймовірне
задоволення від прослуханої
класичної
музики,
зокрема:
П. Чайковського «Пори року»,
«Вальс квітів» – із балету
«Лускунчик»;
Є.
Станковича
«Ранкова музика», «Гірська легенда»;
Дж. Пуччіні «Хризантеми» для
струнних;
С.
Рахманінова
«Маргаритки»; Л. Деліба «Дует
квітів»
із
опери
«Лакме»;
В. Польової «Теплий вітер» із
циклу
«Messages
for
onesimpleman» та збагатили свій
мистецький досвід відомими
творами музичного мистецтва.

ЛИСТ ВОЇНОВІ

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ
ДИТЯЧОЇ КНИГИ

Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
Іван Франко

Живе лиш той, хто не живе для себе,
Хто для других виборює життя…
Василь Симоненко

30 березня

студенти Педагогічного інституту долучилися до
загальноуніверситетської
акції
«Листи воїнові». Як зазначила
організатор акції від кафедри
початкової освіти та методик
гуманітарних дисциплін кандидат
педагогічних наук, доцент С.Г. Дубовик:
«…своїми листами студенти можуть
підняти бойовий дух у бійців АТО і,
разом із тим, нагадати їм, що вони –
справжні герої, на яких чекають
удома… Повага, гордість, вдячність,
визнання,
турбота,
які
ми
відчуваємо до наших воїнівзахисників, здатні зігріти душу й
примножити їхню витривалість.
Завдання
й
обов’язок
честі
справжніх патріотів України, які
живуть
під
мирним
небом,
повсякчас допомагати всіма силами
своїм захисникам…».
Із великим натхненням взялися до
написання листів воїнам наші юні
друзі. У своїх листах вони передали
військовим частинку своєї душі,
теплі щирі слова підтримки та віру в
МИРНЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ.

с.2

02

квітня

відзначають
Міжнародний день дитячої
книги. Свято було засновано в
1967 році, коли ініціативна група
Міжнародної ради з дитячої
книги
прийняла
рішення
відзначати
його
в
день
народження неперевершеного
казкаря з Данії Ганса Христіана
Андерсена.
Книга – унікальне, феноменальне
творіння людства. Ми не
можемо уявити своє життя без
книги. Книги – наші постійні
супутники, джерело знань для
школяра, студента, викладача,
кожної людини. Книга – наш
найкращий порадник у всіх
життєвих ситуаціях. Недарма в
народі кажуть: «Книга вчить, як
на світі жить», «Хто багато
читає, той багато знає».
Скільки
книг
потрібно
прочитати, щоб стати розумним,
освіченим,
мудрим?
Наша
порада така: читати потрібно
все життя!!!
Життябез книги – хата без вікна.
Тюрма глуха і темна, мов труна.
Крізь вікна книг свободи світло ллється,
Майбутнього видніє далина…
Дмитро Павличко

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

