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КИЇВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ФОРУМ «НОВА ПОЧАТКОВА 
ШКОЛА – ПРОСТІР ОСВІТНІХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ» 

18 січня 2017 року викладачі 
кафедри початкової освіти взяли 
активну участь у Київському 
педагогічному форумі «Нова 
початкова школа – простір 
освітніх можливостей», який 
відбувся у Педагогічному 
інституті Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 

Кандидати педагогічних наук 
Нечипоренко К.П. та Сінельнікова Н.О. 
провели тренінг     «Інноваційна    
модель Е-навчання в початковій 
школі», учасниками якого були 
директори, заступники директорів, 
учителі початкових шкіл м.Києва, 
студенти напряму підготовки 
«Початкова освіта». Учасники 
тренінгу ознайомилися з 
особливостями організації 
навчання в середовищі «1 учень – 
1 комп’ютер», навчалися застосовувати 
веб-ресурси для вдосконалення 
навчально-виховного процесу  
початкової школи. 

 

Серед членів журі  Конкурсу в 
номінації «Початкова освіта» 
були три представники кафедри 
початкової освіти:  Прошкуратова Т.С. – 
голова журі, Бондаренко Г.Л., і   
Ващенко О.М. 

30–31 січня викладачі кафедри 
брали активну участь в одному з 
етапів Конкурсу, що проходив на 
базі НМЦ практичної підготовки 
студентів спеціальностей «Дошкільна 
освіта» і «Початкова освіта» 
Університету Грінченка,  під час 
якого вчителі-конкурсанти 
демонстрували вміння виконувати 
практичні завдання в межах 
навчального предмета «Літературне 
читання», презентували власні 
навчальні проекти. 

 
Цікавими були проведені 

конкурсантами майстер-класи, під 
час яких усі присутні мали змогу 
ознайомитися з педагогічним 
досвідом учителів, спостерігати 
за креативним підходом і 
сучасними освітніми технологіями 
організації навчально-виховного 
процесу в початковій школі. 

 

 
 

 
Родзинкою Форму була 

презентація ректором Університету, 
доктором філософських наук, 
професором, академіком НАПН України 
В.О. Огнев’юком, завідувачем 
кафедри початкової освіти, 
доктором педагогічних наук, 
професором С.М. Мартиненко, 
доцентом Г.Л. Бондаренком проекту 
«Початкова школа: освіта для 
життя», який викликав емоційний 
відгук аудиторії та став однією з 
пріоритетних тем дискусій. 

 
 

ІІ (МІСЬКИЙ) ТУР 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРС 

«УЧИТЕЛЬ РОКУ – 2017» 

 
 

З 27 січня по 06 лютого 2017 
року в м.Києві проходив 
ІІ (міський) тур Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2017». 
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ВІДКРИТИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ 
УРОК ІЗ ТЕМИ «У РІК ПІВНЯ…»  

В УКРАЇНСЬКОМУ КОЛЕЖІ 
ІМЕНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

 
 

02 лютого 2017 року доцент 
кафедри початкової освіти 
Педагогічного інституту Університету 
Грінченка, заслужений учитель 
України, Герой України  Прошкуратова Т.С. 
провела на високому науково-
методичному рівні відкритий 
інтегрований урок із теми  «У рік 
Півня…» в 4 класі Українського 
колежу імені В. О. Сухомлинського. 

Урок сприяв формуванню  в 
молодших школярів цілісної 
картини світу завдяки глибокій 
інтеграції змісту освіти, зокрема:  
гармонійному поєднанні літератури, 
української мови, математики, 
природознавства, музики, живопису. 

 

 
 
Яскраво виражена індивідуальність, 

харизма, здатність до імпровізації, 
ерудиція, педагогічна майстерність 
Прошкуратової Т.С. дозволили їй 
досягти поставленої мети і 
завдань уроку. 

 

Крім того, члени робочої групи  
Університету Грінченка, які 
працюють над освітнім проектом 
«Початкова школа: Освіта для 
життя», адміністрація Педагогічного 
інституту, викладачі кафедри, 
вчителі-конкурсанти ІІ (міського) 
туру Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року - 2017»  відвідали 
музей В.О. Сухомлинського та 
ознайомилися з історію Колежу. 

 

 
 

ВИРОБНИЧА 
(УПРАВЛІНСЬКА) ПРАКТИКА 
СТУДЕНТІВ ОКР «МАГІСТР» 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 
06 лютого 2017 року відбулася 

установча конференція до 
виробничої (управлінської) 
практики студентів групи Пом-1-15-2.Од 
спеціальності «Початкова освіта» 
денної форми навчання. 

 

Під час установчої конференції 
завідувач кафедри, доктор 
педагогічних наук, професор 
Мартиненко С.М., кандидати 
педагогічних наук, доценти 
Дубовик С.Г,  Бондаренко Г.Л., 
Ващенко О.М. ознайомили  студентів 

 

із метою та завданнями, 
змістовими модулями, переліком 
звітної документації управлінської 
практики. 

 

 
 
 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, 
ВЧИТЕЛІ ТА СТУДЕНТИ! 

 
Запрошуємо Вас до друку в 

науково-методичному журналі 
«Початкова школа і сучасність» 
 методичних розробок уроків, 
 сценаріїв проведенння 

виховних заходів, 
батьківських зборів, 

 тестових, контрольних  
завдань, 

 статей.  
 

 
 

За детальною інформацією 
звертайтеся на кафедру 

початкової освіти! 

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

 


