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ВІТАЄМО  
З ПЕРЕМОГОЮ В ІІ ТУРІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ  

СТУДЕНТСЬКИХ 
НАУКОВИХ РОБІТ 

  

 
 
Із 16  по 18 березня 2016 року 

на базі Уманського державного 
педагогічного університету імені 
Павла Тичини  відбувся ІІ тур 
Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із природничих, 
технічних та гуманітарних наук із 
галузі «Педагогічні науки». 

Педагогічний інститут, кафедру 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін  представляла 
Марія Бородавко, студентка ОКР 
«магістр» спеціальності «Початкова 
освіта», наукова робота якої посіла 
ІІ місце. 

Вітаємо Марію Бородавко та її 
наукового керівника Світлану 
Григоріївну Дубовик – кандидата 
педагогічних наук, доцента з 
перемогою і бажаємо подальших 
наукових успіхів! 

             
 

«ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ЗАСОБАМИ 

ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

 
 
17 березня 2016 р. у гімназії 

міжнародних відносин № 323 
Дарницького району  м. Києва 
проведено науково-практичний 
семінар «Формування 
комунікативної компетентності 
учнів початкової школи 
засобами творчої діяльності» 
для заступників директорів, 
голів методичних об'єднань, 
учителів початкової школи. 

На семінарі виступили з 
доповіддю Н. М. Бібік – доктор 
пед. наук, професор, дійсний член 
НАПН України, яка схарактеризувала 
способи організації педагогічної 
взаємодії в навчальній 
діяльності учнів початкової 
школи. 

С.М. Мартиненко, доктор пед. 
наук, професор, завідувач 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
КУ імені Бориса Грінченка 
розкрила суб’єкт-суб’єктний 
аспект педагогічного спілкування, 
проаналізувала види спілкування 

 
 

 

 
 
(функціонально-рольове, особистісно 
орієнтоване, монологічне, 
діалогічне та полілогічне), якими 
необхідно володіти сучасному 
учителю. 

Для учасників семінару було 
проведено також  майстер-класи з 
формування комунікативної 
компетентності молодших школярів 
засобами творчої діяльності. 

 
 «ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В 
УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

 
24 березня 2016 року члени 

Наукового товариства Педагогічного 
інституту Київського університету 
імені Бориса Грінченка та 
студенти-магістранти спеціальностей 
«Початкова освіта» та «Дошкільна 
освіта» зібрались за круглим 
столом з теми «Особливості 
особистісно-професійного становлення 
майбутнього вчителя в умовах 
університету». 
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У ході жвавої бесіди кожен 
поділився своїм баченням 
особистісно-професійного 
становлення, поглядами на 
освіту та самовдосконалення, 
власним кредо, «маршрутом 
зростання», авторськими 
педагогічними доробками. 

 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
МУЗЕЇ ЛІТЕРАТУРИ 

УКРАЇНИ 
 

 
06 квітня 2016 року доцент 

кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка Порядченко Л.А. зі 
студентами І курсу напряму 
підготовки «Початкова освіта» у 
межах вивчення дисципліни 
«Дитяча література з методикою 
навчання» відвідали Національний 
музей літератури України, де 
ознайомились із творчістю 
відомої української письменниці 
Олени Пчілки. 

 

 
 
Під час екскурсії першокурсники 

спостерігали театралізовані дійства 
за творами письменниці «Сон-Мрія, 
або Казка Зеленого Гаю» та   «Мир-
Миром»  у    виконанні студентів 
Київського національного 
університету театру, кіно і 
телебачення імені І. К. Карпенка-
Карого та взяли участь у флешмобі 
«Вітрила книг дарують нам знання». 

Студенти здобули цінні знання про 
життя і творчість Олени Пчілки та 
отримали позитивні емоції від 
такого формату занять. 

 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА 
ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ 

ОКР «МАГІСТР»  
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 
 

 
 
Із 11 квітня 2016 року 

розпочалася науково-дослідна 
практика студентів груп ПОм-1-14-2.0д 
та ПОм-1-14-2.2з ОКР «магістр» 
спеціальності «Початкова освіта». 

 

 
Під час настановчої 

конференції завідувач кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, доктор 
пед. наук, професор 
С. М. Мартиненко, завідувач 
кафедри педагогіки і психології, 
доктор пед. наук, професор 
Г. І. Іванюк, завідувач кафедри 
початкової освіти та методик 
природничо-математичних 
дисциплін, к. пед. н., доц. 
К. І. Волинець, доценти 
Г. Л. Бондаренко,  С. Г. Дубовик 
ознайомили студентів із метою та 
завданнями практики в науково-
дослідних лабораторіях 
Інституту педагогіки та Інституту 
проблем  виховання  НАПН  
України, особливостями  роботи 
у фондах Державної науково- 
педагогічної бібліотеки імені 
В. О. Сухомлинського та 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського. 
 
 

 
 

 

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

 


