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ДЕНЬ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 
   01 листопада  2013 року 
освітянська еліта України 
зібралася в Київському міському 
Будинку вчителя з нагоди  
святкування Дня початкової 
освіти.  
   
  

 
 
   У межах заходу проведено 
«Калейдоскоп ідей», майстер-
класи, практикуми і тренінги. 
Ознайомлення з перспективним 
досвідом колективів шкіл і 
талановитих педагогів було як 
цікавим, так і надзвичайно 
корисним для викладачів та 
студентів, адже організаторами 
вибрано найяскравіші та 
найактуальніші презентації. 

   Зокрема, Науменко В.О., 
кандидат пед. наук, професор 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін, 
спільно з Харітоненко Л.А., 
вчителем початкової школи ліцею 
«Інтелект» Дарницького району        

 

м.  Києва,       провела   майстер-
клас  «Творчий потенціал 
літературного читання – джерело 
творчих прийомів для 
проведення уроків». Під час 
майстер-класу розкрито 
особливості компетентнісного 
підходу у процесі  вивчення 
літературного читання, 
розглянуто способи його 
реалізації відповідно до нового 
змісту початкової літературної 
освіти. Учасники майстер-класу 
мали змогу дізнатися, як 
методично правильно провести 
сучасний урок літературного 
читання, практично реалізувати 
потенціал підручника, 
спрямувати його на розвиток 
творчої, духовно багатої 
особистості. 
   За високий професійний рівень 
публікацій у виданнях 
«Початкова освіта» нагороджено 
Подякою творчий колектив 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 
 

 
    
   Щиро дякуємо редакції газети 
«Початкова освіта» (видавництво 
«Шкільний світ») та особисто 
Ірині Дмитрівні Стратілат – 
головному редактору газети – за 
надану можливість взяти участь 
у проведенні Дня початкової 
освіти. 
 

70-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ 
КИЄВА ВІД НІМЕЦЬКО-

ФАШИСТСЬКИХ 
ЗАГАРБНИКІВ  

 
6 листопада минає 70 років з 

того дня, коли війська 1-го 
Українського фронту звільнили 
м. Київ від загарбників. У цей 
день студенти Педагогічного 
інституту Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка  віддали данину 
пам'яті тим, хто поклав життя за 
визволення столиці та України! 

 

 
 

Наш спільний обов’язок –  
ніколи не забувати про цю 
сторінку історії, про неймовірно 
страшну ціну, яку заплатив наш 
народ за право бути вільним.  

Будемо пам’ятати мужність і 
героїзм славних воїнів-
переможців у найбільшій і 
найжахливішій в історії людства 
війні!        
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ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ 

РОБІТ 
23-24 жовтня 2013 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 та 
різноплановість тематики 
наукових розвідок, що є 
своєчасними для розвитку 
професійної освіти і методик 
навчання в початковій школі. 

 

 

 
 
Магістранти були ретельно 

підготовлені до публічного 
захисту основних результатів 
проведених досліджень, 
обґрунтування висновків, 
презентації найсуттєвіших 
досягнень, відповідей на 
поставлені запитання. Всі виступи 
супроводжувалися мультимедій-
ними презентаціями. 
 

 
 
Наукові дослідження студентів 

ОКР «магістр» отримали  
позитивні оцінки. 

 

 

ВІТАЄМО З 
МІЖНАРОДНИМ 

ДНЕМ 
СТУДЕНТА! 

Бажаємо високих творчих 
вершин, нових ідей, успішного 
здійснення всіх планів і 
задумів. Глибоко переконані, 
що Ви твердо і впевнено 
підете обраним шляхом, 
здобудете багато славних 
перемог, досягнете вершин 
професійного успіху. 

З нагоди свята бажаємо Вам 
щастя, здоров’я, сонячних  і 
веселих днів, успіхів, 
натхнення! 

            Викладачі кафедри початкової  
освіти та методик гуманітарних 

             дисциплін 

 
До уваги студентів, 

викладачів, учителів 
початкової школи! 

 

 
 

Вийшла друком  у журналі 
«Начальная школа» (№10, 
2013) стаття кандидата 
педагогічних наук, доцента 
О.Г. Лобчук «Составление 
сочинения по наблюдению: 
совет методиста». 

У статті автор розкриває 
основні завдання, умови, 
етапи уроку складання творів 
на основі спостережень. 

 

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

 


