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УКРАЇНСЬКА СІМ’Я – МІЦНИЙ 
ФУНДАМЕНТ СУЧАСНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 
 

 
 

13 травня 2015 року до Дня 
сім’ї у Педагогічному інституті 
старшим викладачем кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Л. В. Шкарбан 
було проведено «круглий стіл» із 
теми: «Українська сім'я – міцний 
фундамент сучасного суспільства» 
зі студентами групи ПОб-3-12-4.0д. 

Під час конструктивної бесіди 
учасниками було обговорено такі 
питання, як:  
− традиції виховання дітей в 

українських сім’ях; 
− сімейні цінності сучасної 

української родини; 
− сімейне щастя – яке воно? 

 

 
 
Захід був сповнений жвавим 

діалогом викладачів і студентів. 
 

14 травня кандидатом 
педагогічних наук, доцентом 
кафедри C.Г. Дубовик, було 
проведено бесіду з теми: «Роль 
сім'ї у формуванні особистості 
дитини». 

 

 
 
Студентами групи ПОб-4-14-2.0д. 

було порушено важливі та 
актуальні питання, а саме:  
− відповідальне батьківство – 

здорова сім’я – найвища 
цінність суспільства; 

− гармонійний розвиток 
особистості дитини в сім’ї; 

− взаємини між батьками та 
дітьми у сім’ї; 

−  шляхи уникнення супереч-
ностей та конфліктів. 
 

 
Учасники заходів висунули 

цікаві ідеї щодо формування 
особистості дитини на загально-
людському та українському 
народному підґрунті, створили 
модель сучасної української 
сім’ї та висловили власні 
пропозиції щодо виховання 
висококультурного, духовного 
та патріотичного громадянина України. 

 

РОДИННЕ СВЯТО  
З НАГОДИ ДНЯ СІМ’Ї 

 

 
15 травня викладачі кафедри 

початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін І. Г. Толубко, 
Л.А. Порядченко, С.Г. Дубовик 
узяли активну участь в організації 
та проведенні Родинного свята, 
організованого Київським універ-
ситетом імені Бориса Грінченка з 
нагоди Дня сім’ї. Активними 
учасниками свята стали студенти 
Педагогічного інституту спеціаль-
ності «Початкова освіта» і 
молодші школярі спеціалізованої 
школи №252 з поглибленим 
вивченням української мови і 
літератури імені Василя Симоненка. 

 

 
 
Діти з величезним задоволенням 

брали участь у бесідах про 
українські народні сімейні традиції 
та кружляли в українських 
таночках. У межах свята було 
проведено також майстер-клас і 
організовано ігротеку для учнів 
початкової школи. 
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ЄВРОПА − ДЛЯ НАС 
 

 
 

15 травня викладач кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін К.П. Нечипоренко 
провела брейн-ринг із теми: 
«Європа − для нас» серед 
студентів ІV курсу груп ПОб 2-12-
4.0д. і ПОб 3-12-4.0д. 

 
Під час заходу студенти 

демонстрували свої знання з 
географії, історії, мистецтва, 
культури і традицій Європи. У 
напруженій, захопливій та цікавій 
боротьбі перемогла дружба. Гра 
подарувала присутнім позитивні 
емоції та натхнення на подальшу 
творчу співпрацю. 

 
 КИЇВ У МІНІАТЮРІ 

 
22 травня студенти груп 

Поб-3-14-2.0д., Поб-4-14-2.0д. разом із 
кураторами: доцентами кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Л.А. Порядченко 
та  С.Г. Дубовик відвідали парк 
«Київ у мініатюрі», де мали змогу 

познайомитися з мініатюрними 
експонатами найбільш визначних 
архітектурних пам’яток не лише 
Києва, а й всієї України.  

 
 Екскурсія пройшла в чудовій 

позитивній атмосфері та подарувала 
приємні враження всім відвідувачам. 

 
 

МІЙ КИЇВ 
 

29 травня старший викладач 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
І.Г. Сухопара провела вікторину 
«Мій Київ» для студентів групи 
ПОб-2-13-4.0д. напряму підготовки 
«Початкова освіта».  

 
Учасники із задоволенням 

відповідали на запитання про історію 
міста, київських князів, впізнавали 
парки, сквери і познайомилися з 
незвичайними пам’ятниками міста. 
Переможці вікторини отримали 
солодкий приз. 

 

 
ПРОБІГ ПІД КАШТАНАМИ 

 

 
 
01 червня  відбувся  

традиційний «Пробіг під 
каштанами», який є  
наймасштабнішою спортивно-
благодійною акцією в Україні. 
До волонтерського руху 
долучилися студенти-магістранти  
спеціальності «Початкова 
освіта» Педагогічного інституту. 

 

 
 
Зібрані в межах проекту кошти 

були спрямовані на придбання 
необхідного обладнання та 
витратних матеріалів для 
Центру дитячої кардіології та 
кардіохірургії МОЗ України. 

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

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

 


