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Міжнародний день 
захисту дітей 

 
 
Міжнародний день захисту дітей  

було засновано у листопаді 1949 
року в столиці Франції місті  
Парижі рішенням конгресу 
Міжнародної демократичної 
федерації жінок. 

В Україні Міжнародний день 
захисту дітей офіційно 
відзначається з 1998 року, коли 
Президент Леонід Кучма з 
ініціативи Міністерства України у 
справах сім'ї, молоді та спорту, 
Всеукраїнського комітету захисту 
дітей, Національного фонду 
соціального захисту матерів і 
дітей «Україна – дітям» та інших 
громадських організацій підписав 
відповідний указ. 

Дбати про дітей, робити їхнє 
дитинство щасливим, пригортати 
до серця рідних і надавати любові 
чужим – це основний закон 
людяності в світі людей – закон 
любові. Про це ще раз нагадує 
Міжнародний день захисту дітей. 

Нехай кожне дитяче серце  
завжди буде зігріте теплом і 
любов’ю! Шановні колеги, 
прагнемо до цього! 

 

 
Із Днем Святої Трійці 

 

 

На Трійцю, чи Зелені Свята, 
в теплі купається земля. 

Прибралась рясно наша хата 
в зелене липове гілля. 

З народної пісні 

На десятий день після 
Вознесіння церква святкує 
Зішесття Святого Духа на 
апостолів. Це свято називається 
також Днем Святої 
П’ятидесятниці, або ж Трійцею. 

 У чому полягає духовна 
символіка дня П’ятидесятниці? 
Зішесття має статися у серці 
кожного християнина як акт 
довершеності Божого спасіння.  
  У Пресвятій Трійці 
проявляється уся повнота 
благодаті Господньої, що 
подається людині через 
хрещення, тобто через повне 
занурення  (церковнослов’янсь-
кою «хрещення» – грецькою 
«баптиста» – українською «повне 
занурення») в слово, віру й 
благодать Божу в Ім’я Отця, 
Сина, Святого Духа. 

 
 
Для кожного свідомого 

громадянина України День 
Конституції –  це подія, з якої 
починається існування 
держави. 

Конституційні традиції, 
притаманні нашій країні з 
давніх часів. Саме український 
народ першим в Європі 
створив конституцію, яка 
відома під назвою 
«Конституція Пилипа Орлика» 
(1710). 
  Сучасна Конституція –  це 
документ, що об'єднує 
традиційний світогляд 
українців, прагнення і бачення 
народу в геополітичному 
масштабі. 
  Прийняття Конституції, стало 
одним із найважливіших етапів 
в історії України. Закон 
закріпив усі правові основи 
нашої незалежної країни, її 
територіальну цілісність і 
суверенітет, забезпечив права 
громадян, сприяв подальшому 
підвищенню міжнародного 
авторитету України на світовій 
арені. 
 Вітаємо з державним святом –  
Днем Конституції України! 
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СПЕРЕЧАЙМОСЯ 
ГРАМОТНО 

Для ефективної підготовки 
відповіді на поставлені запитання 
використовується риторична 
техніка «Так-проте» (заперечувати, 
погоджуючись). 

Початкові фрази відповідей 
типу: «Дозвольте з Вами все-таки 
не погодитися…», «Ви глибоко 
помиляєтеся, коли говорите…» і 
т.п. викликають в опонента 
неприємні почуття. А особа, яка 
дає відповідь на запитання таким 
чином – стає для нього джерелом 
негативних емоцій. 

Починати будь-яку відповідь 
варто зі слів згоди, наприклад: 
«Правильно», «Ви праві», 
«Згоден» та ін.  Далі необхідно 
знайти привід для згоди з якою-
небудь частиною висловлення 
опонента. Зміст «погоджувальної» 
частини відповіді не повинен 
суперечити дійсності та другій 
частині відповіді (частині «проте»). 
«Погоджувальна» частина повинна 
бути лаконічною  і не вимовлятися 
скоромовкою. Наприклад: 
• «Погоджуюсь (пауза 2 сек.). 

Цілком допустима, реальна і 
така інтерпретація (пауза 2 
сек.). Проте давайте…». 

• «Ви праві (2 сек.). Якщо 
дивитися під цим кутом зору, 
то виходить дійсно так (2 сек.). 
І Ви мабуть зі мною 
погодитися, що можливі й інші 
точки зору…». 

• «З цим, зрозуміло, сперечатися 
важко (2 сек.). Аргумент 
серйозний (2 сек.). Якщо ж…» 

Паузи необхідні, щоб дати час 
для утворення позитивної емоції. 
Крім того, у міру можливості варто 
вживати м’якіші  протиставні 
сполучники на зразок «однак», 
«водночас» і рідше «але». 

Г.Л.Бондаренко 
 

ЯК ЕФЕКТИВНО 
ПІДГОТУВАТИСЯ ДО 

ЕКЗАМЕНУ? 

 
 

1. Перед екзаменом треба 
написати короткий конспект 
матеріалу, який ви засвоїли. Він 
допоможе систематизувати 
одержані знання та пригадати 
вивчене.  

2. Якщо маєте зоровий тип 
пам'яті, варто приділити особливу 
увагу зовнішній формі ваших 
нотаток –  неприпустимий 
недбалий, нерозбірливий, дрібний 
почерк.  
  3. Якщо у вас слуховий тип 
пам'яті, варто проговорювати 
найбільш важливу частину 
матеріалу. 

4. Якщо у вас переважає 
моторний тип, то конспект 
потрібно переписати кілька разів; 
причому щоразу необхідно 
викреслювати те, що вже засвоїли 
досить добре, залишаючи для 
переписування тільки те, що 
необхідно запам’ятати.  
   5. Якщо ваш друг (чи подруга) 
готуються до такого ж усного 
екзамену, що і ви, у вас є 
можливість використати такий 
прийом: кожен із вас вивчає різні 
частини усного матеріалу, а потім 
розповідаєте один одному те, що 
вивчили.  

 
Бажаємо успіхів! 

 
 

       

До уваги студентів і 
викладачів! 

 

 
 
Вийшов друком збірник 

студентських наукових праць 
«Перші кроки до науки», в 
якому висвітлено результати 
науково-дослідної діяльності 
з актуальних проблем 
становлення й розвитку 
професійної освіти 
магістрантів спеціальності 
«Початкова освіта» 
Педагогічного інституту 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

Бажаємо нашим студентам – 
авторам поданих статей 
подальших успіхів у роботі 
над науковими 
дослідженнями. Маємо надію, 
що науково-дослідна робота 
збагатить Ваш педагогічний 
досвід, сприятиме 
особистісно-професійному 
зростанню. 

З повагою і вдячністю за 
співпрацю, колектив кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін. 

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


