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   ДЕНЬ 
ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ                                            

 
 
28 жовтня 2014 року 

освітянська еліта України 
зібралася в Київському міському 
Будинку вчителя  з нагоди 
святкування Дня Початкової 
освіти за  сприянням 
видавництва педагогічної преси 
та літератури «Шкільний світ»,  
редакції газети «Початкова 
освіта».  

 
Серед почесних учасників 

зібрання були викладачі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисци-
плін, студенти ОКР «спеціаліст», 
«магістр» спеціальності 
«Початкова освіта» Педаго-
гічного інституту Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка, вчителі початкової 
школи України,  наукові 
співробітники лабораторії 
початкової освіти Інституту 
педагогіки НАПН України. 

  

Відкрила свято заступник 
генерального директора видав-
ництва педагогічної преси та 
літератури «Шкільний світ» 
М.К. Голубенко. Особливий настрій 
та  творчу атмосферу створила  
ведуча дійства,  головний 
редактор газети «Початкова 
освіта» І. Д. Стратілат. 

 

 
Генеральний директор видав-

ництва педагогічної преси та 
літератури «Шкільний світ»                        
М. В. Мосієнко та  головний 
редактор газети «Початкова 
освіта»  І. Д. Стратілат  нагородили 
грамотою за плідну творчу 
співпрацю кафедру початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін Педагогічного інституту, 
яку очолює доктор пед. наук, 
професор С. М. Мартиненко.    

Домінантою професійного Свята 
було проведення майстер-класів. 
Приємно,  що канд. пед. наук, 
доцент, професор кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Педаго-
гічного інституту Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка В.О. Науменко провела 
майстер-клас «Скарбниця творчих 
прийомів для проведення уроків 
літературного читання в 
початковій школі». 

 

 
 

Крім того, наші студенти взяли  
активну участь і в інших майстер-
класах. Відвідавши захід, майбутні 
вчителі початкової школи були 
задоволені його практичною 
спрямованістю. Після спілкування  
з кращими педагогами м. Києва і 
Київської області з’явилися нові 
ідеї, бажання зустрічатися та 
вивчати їхній досвід  на засіданнях 
«Дидактичної майстерні». 

 

 
 
Щиро дякуємо генеральному 

директору видавництва 
педагогічної преси та літератури 
«Шкільний світ»  Марині 
Володимирівні Мосієнко та 
головному редактору газети  
«Початкова освіта»  Ірині 
Дмитрівні Стратілат за високу 
оцінку  підготовки  майбутніх 
учителів  початкової школи в 
Педагогічному інституті Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка. 
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ЗАХИСТ 
 МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

 
 
16-17 жовтня 2014 року в 

Педагогічному інституті відбувся 
захист магістерських робіт 
студентами заочної форми 
навчання спеціальності 8.01010201 
«Початкова освіта».  

Державна комісія під 
головуванням Надії Михайлівни 
Бібік – доктора педагогічних наук, 
професора, дійсного член НАПН 
України, головного наукового 
співробітника лабораторії 
початкової освіти Інституту 
педагогіки НАПН України  
відзначила актуальність і 
різноплановість тематики наукових 
досліджень, що є своєчасними для 
розвитку професійної освіти і 
методик навчання в початковій 
школі. 

 

 
Наукові дослідження студентів 

ОКР «магістр» отримали  позитивні 
оцінки. Бажаємо нашим 
випускникам подальших наукових 
успіхів! 

 

ЗАСІДАННЯ 
СТУДЕНТСЬКИХ 

НАУКОВИХ ГУРТКІВ 
КАФЕДРИ 

 

 
 
Упродовж жовтня відбулися 

установчі засідання наукових 
гуртків кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін.  

На зібранні Педагогічної студії 
було затверджено план роботи, 
окреслено основні завдання, 
визначено тематику наукових 
досліджень студентів. Під час 
засідання завідувач кафедри, 
доктор пед. наук, професор 
С.М. Мартиненко розкрила специ-
фічні особливості педагогічного 
діагностування та діагностичної 
діяльності вчителя початкової 
школи, звернула увагу на основні 
діагностичної методики вивчення 
індивідуальних особливостей 
дитини, здійснення психолого-
педагогічних спостережень. 

Під час засідання гуртка 
«Формування риторичної культури 
майбутнього вчителя початкової 
школи» науковий керівник гуртка 
канд. пед. наук, доцент 
Г.Л. Бондаренко презентував 
авторський навчальний посібник 
«Історія педагогічної риторики», 
повідомив про завдання наукового 
гуртка та тематику занять на 2014 – 
2015 н.р., провів діагностування 
розвитку риторичних здібностей. 

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

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

 

 
Студенти взяли активну 

участь в обговоренні актуальних 
проблем, пов’язаних із 
формуванням комунікативної 
компетентності та мовленнєвої 
культури майбутніх педагогів на 
засіданні наукового гуртка 
«Культура професійного 
мовлення майбутнього вчителя 
початкової школи» (керівник – 
Дубовик С.Г., кан. пед. наук, 
доцент) 

Під час групової роботи 
майбутні вчителі початкової 
школи вдосконалювали 
комунікативні якості, власне 
мовлення. 

 
 
На зібранні наукового 

гуртка «Літературний розвиток 
молодших школярів» канд. пед. 
наук, доцент В.О. Науменко 
розкрила основні завдання 
важливість спрямувань уроків 
літературного читання на 
літературний розвиток учнів 
початкової школи, провела 
фрагмент аналізу поезії із 
застосуванням прийому 
моделювання художнього 
образу. 

 


