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УРОЧИСТЕ ПОКЛАДАННЯ 
КВІТІВ ДО ПАМ'ЯТНИКА 

БОРИСУ ГРІНЧЕНКУ 
 

 
 
На початку нового навчального 

року однією з університетських 
традицій стало вшанування пам'яті 
нашого духовного лідера, Великого 
українця, освітнього і громадського 
діяча кінця XIX – початку XX 
століття, педагога, письменника, 
перекладача, літературознавця, 
вченого, мовознавця, етнографа, 
лексикографа, автора славнозвісного 
«Словаря української мови» – 
Бориса Грінченка. 

31 серпня 2016 року віддати шану 
та покласти квіти до пам’ятника 
Борису Дмитровичу прийшли 
представники ректорату, студентської 
молоді, співробітники  Університету. 

Нагадаємо, що пам’ятник було 
збудовано коштом викладачів та 
студентів Київського університету 
імені Бориса Грінченка, педагогів 
столиці за підтримки Київської 
міської державної адміністрації та 
відкрито у 2011 році. 

 
За матеріалами університетського 

сайту http://kubg.edu.ua 
 

ДОРОГІ 
ПЕРШОКУРСНИКИ! 

 

 
 Щиро вітаємо Вас із початком 

нового 2016 – 2017 навчального 
року! 

Сподіваємося, що Ви швидко 
адаптуєтеся і відчуєте себе 
частиною дружної студентської 
родини, будете примножувати її 
успіхи своїми міцними знаннями 
та численними талантами. 

Сміливо йдіть уперед дорогою 
Знань, вона цікава і по-
справжньому нескінченна! Нехай 
цей навчальний рік відкриє перед 
Вами нові горизонти пізнання 
себе і світу! 

Бажаємо Вам творчих успіхів, 
міцного здоров’я, щастя, 
натхнення і мирного неба! 

 
ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 
(ІІ-ІІІ КУРС) 

 
01 вересня 2016 року 

розпочалася психолого-
педагогічна практика студентів 
ІІ і ІІІ курсів напряму підготовки 
«Початкова освіта». Елітні 
навчальні заклад  м. Києва радо 
відчинили свої двері майбутнім 
педагогам. 

Студенти долучилися до 
урочистих заходів із нагоди Дня 
знань, були активним 
учасниками першого уроку з 
теми «Це  наше і це твоє». 
Першокласники із задоволенням 
спілкувалися з майбутніми 
вчителями, ділилися 
враженнями від свята Першого 
дзвоника, очікуваннями від 
навчання в школі.  
 

 
 
Упродовж психолого-

педагогічної практики студенти 
ознайомляться з індивідуальними  
психологічними особливостями 
шести-, семилітніх дітей, їхнім 
рівнем підготовки до школи; 
порядком і методикою 
комплектування перших класів; 
плануванням роботи вчителя в 
перший тиждень; змістом, 
організацією  та методикою 
проведення занять у перші дні 
навчання; методами виявлення 
рівня знань і умінь учнів щодо 
розвитку усного мовлення, 
читання, письма, рахунку, 
малювання, уявлень про 
природу та життя в суспільстві. 

Бажаємо студентам творчої 
співпраці з учителями 
початкової школи, учнями та 
їхніми батьками! 
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ЗУСТРІЧ  ВИКЛАДАЧІВ 
КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ 
ОСВІТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ  
І КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 

 
 
02 вересня 2016 року відбулася 

зустріч викладачів кафедри 
початкової освіти  зі студентами 
першого курсу денної форми 
навчання.  

Презентувала викладачів і 
ознайомила з їхніми науково-
методичними здобутками 
завідувач кафедри, доктор 
педагогічних наук, професор 
С.М. Мартиненко. Завідувач 
привітала студентів із початком 
навчального року, розповіла про 
особливості організації освітнього 
процесу в Університеті та 
Інституті, зокрема на спеціальності 
«Початкова освіта».  

 

 
 
Зустріч закінчилась переглядом 

відеофільму «Кафедра – це ми!». 
 

 

ПРОФЕСІЙНА 
АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА 
СТУДЕНТІВ ОКР «МАГІСТР» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 
З 05 вересня 2016 року розпочалася 

професійна асистентська практика 
студентів групи Пом-1-14-2.2з ОКР 
«магістр» спеціальності «Початкова 
освіта» заочної форми навчання на 
кафедрі початкової освіти 
Педагогічного інституту.  
 

 
Під час установчої конференції 

завідувач кафедри, доктор 
педагогічних наук професор 
С.М. Мартиненко, кандидат 
педагогічних наук доцент 
С.Г. Дубовик ознайомили студентів 
із метою та завданнями практики у 
вищому навчальному закладі.  

 

Першого дня практики магістранти 
ознайомилися з основними 
напрямами роботи кафедри, 
особливостями організації освітнього 
процесу в Педагогічному інституті 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка.  

      

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ 
До уваги студентів, 

викладачів, учителів 
початкової школи! 

 
Вийшла друком монографія 

Н.В. Вишнівської «Теоретико-
методичні основи виховання 
милосердя в учнів молодшого 
шкільного віку в позаурочній 
діяльності шкіл-інтернатів». 

У монографії здійснено аналіз 
філософської, етичної, психологічної, 
педагогічної літератури з 
питань виховання милосердя, 
уточнено сутність та структуру 
понять «милосердя», «вихованість 
милосердя в учнів молодшого 
шкільного віку шкіл-інтернатів». 

Визначено особливості 
виховання милосердя в учнів 
молодшого шкільного віку в 
позааудиторній діяльності шкіл-
інтернатів. Теоретично обгрунтовано 
та експериментально перевірено 
педагогічні умови виховання 
милосердя в учнів молодшого 
шкільного віку в позаурочній 
діяльності шкіл-інтернатів. 

Монографія адресована учителям, 
студентам, педпрацівникам 
інтернатних закладів, науковцям. 

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

 


