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30 травня 2014 року у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка 
відбулася Міжнародна науково-
практична конференція «Акмеологія – 
наука ХХІ століття». Її 
організатори – Міністерство освіти і 
науки України, Українська Академія 
Акмеологічних Наук, Київський 
університет імені Бориса Грінченка. 

Під час конференції відбулося 
урочисте вручення диплому 
академіка Української Академії 
Акмеології завідувачу кафедри 
початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін, доктору 
педагогічних наук, професору 
Світлані Миколаївні Мартиненко. 

Зичимо Світлані Миколаївні 
міцного здоров’я та нових звершень 
на науковій ниві! 

 
З повагою, колектив кафедри 

 
ДЕНЬ НАУКИ 

 

 
 
У рамках Фестивалю науки 

професорсько-викладацьким 
колективом кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін  організовано і 
проведено зустріч із 
переможницею ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у 
галузі «Педагогічні науки» 
Висоцькою Марією. 

Відкрила зібрання завідувач 
кафедри, доктор педагогічних 
наук, професор Світлана 
Миколаївна  Мартиненко, яка 
привітала присутніх із тижнем 
науки, визначила основні шляхи 
подальшої науково-дослідної 
діяльності студентів. 

Доцент кафедри 
Г.Л. Бондаренко у своєму 
виступі розповів про 
результати Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт, що проходив у 
Глухівському національному 
педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка. 

 

Переможниця конкурсу Марія 
Висоцька презентувала перед 
студентами ОКР «бакалавр» і 
«магістр» наукову доповідь із 
теми «Формування риторичних 
умінь у майбутнього вчителя 
початкової школи під час 
тренінгу»,  фотозвіт про 
підготовку та участь у 
Всеукраїнському конкурсі. 

 
 
Магістранти привітали 

колектив кафедри початкової 
освіти та методик гуманітарних 
дисциплін із Днем науки, 
побажали нових відкриттів,  
подякували за високий 
професіоналізм в організації та 
проведенні наукової роботи. 

 

 

 



 

                   Вісник Дидактичної майстерні                с.2 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ «1025-РІЧЧЯ 
ІСТОРІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 
ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ» 
  

Нещодавно молоді науковці 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
К.П. Нечипоренко, Н.С. Кипиченко 
взяли участь у Міжнародній 
науковій конференції «1025-річчя 
історії освіти в Україні: традиції, 
сучасність та перспективи». 
 

 
 

Після завершення пленарного 
засідання з нагоди Фестивалю 
науки проректор з наукової 
роботи, доктор педагогічних наук, 
професор Людмила Леонідівна 
Хоружа нагородила грамотами 
Університету студентів-
переможців  ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, а 
також їхніх наукових керівників. 

 

 

 
 

75-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ 
ПАМ’ЯТНИКА                     

ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ  
НА МОГИЛІ В КАНЕВІ 

 

 
 

Свою Україну любiть;Свою Україну любiть;Свою Україну любiть;Свою Україну любiть;    
Любiть її во время люте,Любiть її во время люте,Любiть її во время люте,Любiть її во время люте,    

В останню, тяжкую минутуВ останню, тяжкую минутуВ останню, тяжкую минутуВ останню, тяжкую минуту    
За неї ГЗа неї ГЗа неї ГЗа неї Господа молiть.оспода молiть.оспода молiть.оспода молiть.    

 
18 червня 1939 року з нагоди 

125-річчя від дня народження 
Тараса Шевченка відбулося 
урочисте відкриття величного 
бронзового пам'ятника 
Великому Кобзареві, авторами 
якого були   скульптор Матвій 
Манізер та архітектор 
Євген Левінсон. Працюючи над 
проектом пам’ятника, митці 
виходили з художнього 
оформлення всієї Тарасової 
гори та необхідності  
збереження традиційної  
форми могильного  кургану.   

Головний  редактор  – доктор  педагогічних   наук,   професор      С. М. Мартиненко 

 Відповідальний за випуск  –  кандидат педагогічних наук, доцент Г. Л. Бондаренко  

 

ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 
 

11-12 червня  відбувся публічний 
захист кваліфікаційних робіт на 
здобуття ОКР «магістр» спеціальності 
8.01010201 «Початкова освіта». 
Державна екзаменаційна комісія на 
чолі з доктором педагогічних наук, 
професором, директором Інституту 
проблем виховання Іваном 
Дмитровичем Бехом відзначила, що 
магістерські дослідження 
відповідають сучасному рівню 
розвитку педагогічної науки  і 
практики та є актуальними. 

 

 
 
 Під час захисту магістранти 

продемонстрували вміння 
аналізувати сучасні наукові підходи 
до розв’язання теоретичних і 
практичних   завдань   у  галузі освіти; 
 

 
 
застосувати сучасні методики 
проведення експерименту; 
презентації результатів дослідження 
за допомогою ІКТ, готовність до 
самостійної дослідницької роботи в 
майбутній професійній діяльності. 

 


