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Університет
та
запросили
випускників у захоплювальний
світ знань, емоцій, цікавих
зустрічей і дивовижних відкриттів –
стати студентами Педагогічного
інституту Київського університету
імені Бориса Грінченка.

МІСЬКИЙ НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

НАШІ ВІТАННЯ

03
грудня
2014
року
магістранти
Педагогічного
інституту (О. Агоста, П. Грабовська, І. Лаптійчук та Ю. Вовк)
під керівництвом завідувача
кафедри початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін, доктора пед. наук,
професора С.М. Мартиненко та
доц. Г.Л. Бондаренка під час
педагогічної практики провели
виховну годину з теми «Його
ім’я носить наш Університет»
для
учнів
11
класу
спеціалізованої школи №17 з
поглибленим
вивчення
математики Подільського р-ну
м. Києва.

Під час виховного заходу
студенти
розповіли
про
життєвий і творчий шлях
Бориса Грінченка, декламували
його вірші, запропонували
переглянути
фільм
про

11 – 12 грудня 2014 року в
Педагогічному інституті відбувся
Міський
науково-практичний
семінар «Реалізація компетентнісного підходу до формування
професійної
компетентності
майбутнього вчителя початкової
школи».

09 грудня 2014 року канд. пед.
наук, доцента Олену Гнатівну
Лобчук за плідну та багаторічну
науково-педагогічну діяльність,
особистий внесок у розвиток
Університету нагороджено нагрудним
знаком «За служіння Університету».
Бажаємо Олені Гнатівні миру,
спокою,
міцного
здоров’я,
натхнення та довгих років життя,
благодаті та всіляких гараздів на
многії літа!

З повагою, колектив Педагогічного
інституту

Семінар проведено в межах
виконання
наукової
теми
кафедрами початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін,
іноземних мов і методик їх
навчання, педагогіки і психології.
Метою заходу було визначення
механізмів реалізації компетентнісного підходу до професійної
підготовки майбутнього вчителя
початкової школи з урахуванням
запитів суспільства; виявлення
фахових компетенцій, які є
результатом професійної педагогічної освіти; аналіз структурних і
класифікаційних ознак професійної компетентності сучасного
вчителя початкової школи.
Продовження с.2

Вісник Дидактичної майстерні
педагогічної бібліотеки України
імені В.О. Сухомлинського С. В. Кирій. У
роботі семінару взяв участь директор
Педагогічного інституту В. І. Юрченко.

с.2

І ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ
НАУКОВИХ РОБІТ
08 грудня 2014 року в
Педагогічному інституті відбувся
І етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт.

На пленарному засіданні з
вітальним словом до учасників
звернулася проректор із наукової
роботи Київського університету
імені Бориса Грінченка, доктор
пед. наук, професор Л.Л. Хоружа.

З
доповідями
виступили:
проректор
з
інформатизації
навчально-наукової та управлінської
діяльності, доктор пед. наук,
професор,
член-кореспондент
НАПН України Н.В. Морзе, завідувач
кафедри початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін,
доктор пед. наук, професор
С.М.
Мартиненко;
завідувач
кафедри педагогіки і психології,
доктор пед. наук, доцен Г.І. Іванюк;

Учасники і гості семінару мали
змогу презентувати результати
власних досліджень у форматі
секційних засідань.
12 грудня відбулося засідання
педагогічної
майстерні
у
Скандинавській гімназії Дарницького р-ну
міста Києва.

Учасники семінару відвідали та
проаналізували уроки у початковій
школі з урахуванням компетентнісного
підходу.
Провідний
науковий співробітник лабораторії
початкової
освіти
Інституту
педагогіки НАПН України, доктор
пед. наук., проф., академік Н.М. Бібік
виступила з доповіддю «Переваги
і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті».

Кафедрою початкової освіти та
методик гуманітарних дисциплін
була рекомендована робота
магістрантки
першого
року
навчання
спеціальності
«Початкова освіта» Марії Магас із
теми «Формування
творчих
умінь
майбутнього вчителя
початкової школи засобом вебквест
технології»,
науковий
керівник – завідувач кафедри
початкової освіти та методик
гуманітарних дисциплін, доктор
педагогічних наук, професор
С.М. Мартиненко.
Марія Магас під час презентації
основних результатів дослідження обґрунтувала актуальність
обраної для дослідження теми, її
практичну значущість. Наукову
роботу було рекомендовано до
участі в II етапі Конкурсу в галузі
«Педагогічні науки».

завідувач кафедри іноземних мов і
методик їх навчання, кандидат
пед. наук, доцент О.В. Котенко;
завідувач сектору соціокультурних
комунікацій Державної науковоГоловний редактор – доктор педагогічних наук, професор С. М. Мартиненко
Відповідальний за випуск – кандидат педагогічних наук, доцент Г. Л. Бондаренко

