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ДО  95-РІЧЧЯ  ВІД  ДНЯ  
НАРОДЖЕННЯ  ВАСИЛЯ 

СУХОМЛИНСЬКОГО 
 

 
 
«Що було головним у моєму 

житті? Без вагань відповідаю: 
любов до дітей» 

                         В. Сухомлинський 
 
28  вересня  2013  року 

педагогічна спільнота    відзначає  
95-річчя  від  дня  народження  
видатного педагога-гуманіста, 
науковця, письменника  Василя 
Олександровича Сухомлинського. 

Напередодні  цієї  дати  кафедра 
педагогіки спільно з кафедрою 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін провели 
наукову сесію історико-
педагогічних студій «Педагогіка 
серця Василя Сухомлинського». 

 

 

Під час наукової сесії були 
виголошені  доповіді завідувача 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
доктора педагогічних наук,  
професора С.М.Мартиненко, 
завідувача кафедри педагогіки,  
кандидата педагогічних наук 
доцента Г.І.Іванюк, студентів 
Педагогічного інституту напрямів 
підготовки  «Дошкільна освіта» та 
«Початкова освіта». 

 
26 вересня студенти-

магістранти заочної форми 
навчання, які проходять 
асистентську практику на кафедрі 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, провели 
виховний захід з теми «Василь 
Сухомлинський і сучасна 
початкова школа». 

 
 Студенти-магістранти у своїх 
виступах переконали присутніх, 
що педагогічна спадщина             
Василя Сухомлинського, його 
педагогіка серця, спрямована у 
майбутнє, переповнена любов’ю 
до всіх і кожного зокрема. 
Видатний педагог обґрунтував, 
апробував та запропонував 
вітчизняній початковій школі чіткі 
шляхи виховання молодших 
школярів у гуманістичній 
парадигмі індивідуалізації, 
педагогічного оптимізму -  віри в 
обдарованість кожної дитини, на 
основі  ідей  людиноцентризму та 
кордоцентризму. 

 
 

Моя професіє! 
Тобі я гімн співаю! 

Тобі найкращії слова несу! 
Бо більш гуманної я місії не 

знаю, 
Ніж формувати душ людських 

красу! 
 

Шановні колеги! 
Щиро вітаємо Вас із 

професійним святом – Днем 
працівника освіти – святом 
достойних людей, святом добра, 
мудрості  та любові.  

Зичимо Вам здійснення 
найзаповітніших мрій, натхнення 
у Вашій праці, а також щоб у 
Ваших родинах завжди панували 
тепло, радість та затишок.  
  Нехай Вам завжди всміхається 
доля, дарує міцне здоров'я та 
довголіття. 

Колектив кафедри початкової  
освіти та методик  

гуманітарних дисциплін 
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Творча майстерня учителів 
початкової школи м. Києва 
 
 

 

 
24   вересня   2013   року      в  

Дидактичній майстерні   відбулася 
зустріч викладачів та студентів-
магістрів  з учителем-методистом 
ліцею №241 Голосіївського р-ну, 
фаховим редактором газети 
«Початкова освіта»  Іриною 
Дмитрівною Стратілат,  яка  
ділилася досвідом організації 
навчально-виховного процесу в 
сучасній початковій школі. 

 

 
 

 Основним   принципом    роботи   
Ірини Дмитрівни  Стратілат  є 
застосування сучасних досягнень  
психолого-педагогічної науки, 
інноваційних технологій навчання   
для  успішного  розвитку  
пізнавальних,   інтелектуальних,  
творчих здібностей  учнів  
початкової  школи за умови  
збереження та підвищення  
резервів  їх  фізичного, психічного 
та соціокультурного здоров'я. 

 

Асистентська практика 
студентів-магістрантів 

заочної форми навчання 
 

Викладачі кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін організували діяльність 
студентів-магістрантів у період 
асистентської практики як 
викладача вищого навчального 
закладу IV рівня акредитації. 

 

 
Під час асистентської практики 

магістранти  ознайомилися зі 
структурою освітнього процесу у 
закладі вищої педагогічної освіти в 
умовах кредитно-модульної 
системи, провели лекції, 
семінарські заняття та виховні 
заходи у студентських 
академічних групах, взяли активну 
участь  у різноманітних 
аудиторних і позааудиторних 
формах навчальної діяльності, 
вивчали систему виховної роботи 
в Педагогічному інституті та 
особливості її планування в 
академічних групах тощо. 

 

До уваги студентів, 
викладачів, учителів 
початкової школи! 

          
Вийшов друком навчальний 

посібник «Українська мова за 
професійним спрямуванням» 
(співавтори С.О.Караман, 
О.А.Копусь,   С.Г. Дубовик та 
ін.). 

У навчальному посібнику 
висвітлено основні 
закономірності фонетичної і 
граматичної систем 
української мови, 
проаналізовано відповідно до 
сучасних наукових принципів 
питання лексикології та 
фразеології, проблеми 
перекладу та редагування 
наукових текстів, теоретичні 
засади термінознавства, 
описано норми професійного 
мовлення, обґрунтовано 
правила ведення ділової 
документації у різних сферах 
діяльності, запропоновано 
завдання і вправи проблемно-
наукового характеру. 

 Навчальний посібник  
призначений для студентів 
ВНЗ, аспірантів, викладачів, 
усіх, хто цікавиться 
проблемами розвитку й 
функціонування сучасної 
української мови, вивчає 
основи культури фахового 
мовлення, українську мову 
професійного спрямування. 

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

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

 


