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ВІТАЄМО 
З НОВОРІЧНИМИ 

СВЯТАМИ! 

   
Щиро вітаємо Вас із Новим 

2014 роком і Різдвом Христовим! 
Бажаємо Всім любові, 

натхнення, радості, усмішок, 
здійснення найзаповітніших 
мрій, творчої енергії та 
піднесення. 

Нехай Новий рік буде щедрим 
на незабутні враження, успіхи та 
звершення. 

Нехай він принесе із собою 
смак нових перемог, упевненість 
у правильності обраної мети та 
енергії для її досягнення! 

 
З повагою викладачі кафедри 

початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін 

 
 

 

ЗУСТРІЧ ІЗ                           
ХОМИЧ ОКСАНОЮ 
ОЛЕКСАНДРІВНОЮ 

 
Оптимізм25 грудня 2013 року в 

Дидактичній майстерні відбулася 
зустріч із учителем спеціалізо-
ваної  школи № 327 І ступеня з 
поглибленим вивченням інозем-
них мов Дніпровського району            
м. Києва О.О. Хомич, яка стала 
переможницею ІІ (міського) 
туру Всеукраїнського конкурсу 
«Вчитель року – 2014» (ІІ місце) 
у номінації  «Початкові класи». 

 

 
 

У своїй педагогічній діяльності 
Оксана Олександрівна дотриму-
ється принципів гуманної 
педагогіки. Її кредо – бути 
оптимістом у житті. На думку 
вчителя, саме це допомагає 
досягнути поставленої мети, 
подолати всі життєві негаразди і 
перешкоди. Оптимізм є 
запорукою здоровʼя і радості 
людини.  

 

На її думку, радість є потоком 
думок, спрямованим у світле 
майбуття, що збагачує людину 
надією. Де є радість, там є любов, 
віра, надія і мудрість. 

Оксана Олександрівна для 
студентів ОКР  «спеціаліст» і 
«магістр»  та викладачів 
Педагогічного інституту провела 
«майстер-клас», під час якого 
поділилася досвідом щодо 
збагачення мовлення молодших 
школярів засобами фразеології, 
розповіла про ефективні методи і 
прийоми роботи на уроках 
української мови в початковій 
школі. 

 
 
Викладачі кафедри початкової 

освіти та методик гуманітарних 
дисциплін, студенти Педагогічного 
інституту щиро вдячні  О.О. Хомич  
за цікаву і змістовну зустріч. 

 

 
Бажаємо Оксані Олександрівні 

подальших творчих успіхів і 
перемог! 
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ТВОРЧА ЗУСТРІЧ  
 ІЗ ПЕРЕМОЖНИЦЕЮ 
ІІ (МІСЬКОГО) ТУРУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 
«ВЧИТЕЛЬ РОКУ – 2014»   

(І МІСЦЕ) У НОМІНАЦІЇ  
«ПОЧАТКОВІ КЛАСИ» 

  

 

 

Наприкінці грудня доцент 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Тамара Сергіївна Прошкуратова в 
Центрі практичної підготовки 
студентів зі спеціальностей 
«Початкова освіта» і «Дошкільна 
освіта» провела зустріч студентів 
Педагогічного інституту з 
переможницею ІІ (міського) туру 
Всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року – 2014»  (І місце) у номінації  
«Початкові класи», вчителем 
початкової  школи  Київської 
інженерної гімназії Оленою 
Миколаївною  Некриловою . 

 

 

Під час зустрічі Олена 
Миколаївна поділилася 
особистими враженнями про 
участь у Всеукраїнському  
конкурсі «Вчитель року», 
розповіла про конкурсні завдання, 
під час виконання яких учитель 
має продемонструвати журі 
вміння володіти інформаційно-
комуніка-ційними технологіями, 
розуміння особливостей сучасних 
світових педагогічних систем, 
вміння орієнтуватися у змісті 
нового Державного стандарту 
початкової загальної освіти.  
 

     
 

Окрім того, Олена Миколаївна 
провела для студентів «майстер-
клас» із теми «Формування 
естетичного сприйняття світу у 
молодших школярів на уроках 
української мови», використо-
вуючи активні методи навчання. 
Під час зустрічі студенти були 
залучені до творчої діяльності, 
навчалися взаємодопомоги, 
конструктивної співпраці та 
методичної майстерності. 

Зустріч зі студентами Олена 
Миколаївна завершила словами 
В.О.Сухомлинського: «Педагогічна 
ідея – це повітря, у якому 
розправляє крила педагогічна 
творчість». 

175-РІЧЧЯ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ПАВЛА ЧУБИНСЬКОГО 

 
27 січня 2014 року 

виповнюється 175 років від                  
дня народження Павла 
Платоновича Чубинського – 
відомого українського етногра-
фа, фольклориста, поета, 
громадського діяча, автора слів 
Гімну України. 

Внесок Павла Чубинського у 
розвиток національної культури 
і науки неоціненний. «Праці 
етнографічно-статистичної 
експедиції в Західно-Руський 
край» і нині не втратили своєї 
науковості й актуальності.  

Його вірш «Ще не вмерла 
Україна» – цей концентрований 
вияв патріотичних почуттів 
підкорив рідкісну для                    
поезії вершину – став 
неперевершеним виразником 
загальнонаціональних прагнень 
СИМВОЛОМ НАЦІЇ. 

 

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