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150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ  

БОРИСА ГРІНЧЕНКА 
 

 
 
 
Говорять люди: не зітхай 
Чого нема, то й так нехай. 
А я говорю: не зітхай,  
Коли нема, − борись, придбай! 

Борис Грінченко 
 
   9 грудня 2013 року 
виповнилося 150 років                 
від дня народження Бориса 
Дмитровича Грінченка  −    
Великого просвітителя 
українського народу, освітнього і 
громадського діяча кінця XIX −    
початку XX століть, педагога, 
письменника, перекладача, 
літературознавця, вченого, 
мовознавця, етнографа, автора 
славнозвісного  «Словаря 
української мови». 
   Ми пишаємося тим, що наш 
університет носить  ім’я Бориса 
Грінченка, який силою свого 
слова возвеличив український 
народ! 
   Щиро бажаємо всім нам 
невичерпної енергії та 
натхнення, великих звершень  і 
нових здобутків  в ім’я 
процвітання нашого  
УНІВЕРСИТЕТУ! 
   

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У 
МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
   27-28 листопада 2013 року в 
Київському міському будинку 
вчителя відбулась Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Реалізація компетентнісного 
підходу у сучасній освіті: реалії 
та перспективи», в якій взяли 
активну участь викладачі 
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
С.М. Мартиненко, О.В. Матвієнко, 
Г.Л. Бондаренко, С.Г. Дубовик, 
Л.В. Шкарбан, Н.С. Кипиченко, 
К.П. Нечипоренко  
 

 
 
   Під час конференції 
обговорювалися основні засади 
реалізації компетентнісного 
підходу в сучасній освіті, а також 
умови його здійснення у системі 
професійної підготовки. 
   Учасники конференції 
ознайомилися з практичним 
досвідом окресленої проблеми 
щодо реалізації компетентнісного 
підходу в освітній системі 
колегіуму «Олімп» (м. Київ),  
відвідали такі майстер-класи: 
− «Механізми розвитку пам’яті як 
засіб становлення компетентної у 
соціумі особистості», проведений 
І.Ю. Матюгіним − докт. пед. наук, 

 
 
проф. Російської Академії 
Енциклопедій, засновником школи 
«Ейдетики»; 
− «Освітня програма «Розвиток 
пам’яті дітей методами ейдетики та 
ТРУ», проведений  А.В. Кісловим − 
канд. тех. наук, майстром ТРИЗ та                        
К.Л. Пчьолкіною − методистом, 
спеціалістом ТРИЗ III рівня. 

 
ТВОРЧА ЗУСТРІЧ  

СТУДЕНТІВ II КУРСУ  
З ЛЕСЕЮ АНАТОЛІЇВНОЮ 

ХАРІТОНЕНКО 
 
 
   27 листопада 2013 року відбулась 
творча зустріч студентів II курсу 
групи Поб-2-12-4.0д із учителем 
початкової школи  ліцею «Інтелект» 
Дарницького району м. Києва Лесею 
Анатоліївною Харітоненко.  
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   Тема зустрічі: «Творчі прийоми 
роботи на уроках літературного 
читання в початковій школі». 
   Під час спілкування                 
Леся Анатоліївна поділилася 
власним досвідом формування 
літературознавчих уявлень у 
молодших школярів, роботи з 
текстом  і літературним твором, 
поєднання сприймання 
художнього твору з творчою 
діяльністю  учнів, розвитком 
їхньої емоційної сфери, 
збагаченням духовного світу. 
 

 
 
   На уроках літературно читання 
Леся Анатоліївна не лише  навчає 
учнів читати, а особливу  увагу 
звертає на розуміння художнього 
твору, навчає відчувати 
переживання автора, створює 
етико-естетичну атмосферу, яка 
сприяє відкритості молодших 
школярів до  спілкування з  
творами мистецтва. 
   Ми щиро вдячні Лесі Анатоліївні 
за цікаву  і змістовну зустріч. 
   Бажаємо їй подальших творчих 
успіхів на педагогічній ниві! 
 

 
 

НАШІ ВІТАННЯ 
 
 

 
 
    Вітаємо студентку VI курсу  
групи Пом-1-12-2.0д  М.І. Висоцьку 
з перемогою у першому турі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт та  її 
наукового керівника – кандидата 
педагогічних наук, доцента  
кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Г.Л. Бондаренка.  
 

 
 
   Бажаємо творчих звершень, 
натхнення у науковій  діяльності! 
 

Колектив кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 

 
  

ВІДКРИТИЙ УРОК 
16 грудня 2013 року  доцент 

кафедри початкової освіти та 
методик гуманітарних дисциплін 
Київського  університету імені 
Бориса Грінченка, заслужений 
учитель України, Герой України, 
голова журі  ІІ (міського) туру 
конкурсу «Учитель року - 2014»  
в номінації  «Початкові класи» 
Тамара Сергіївна Прошкуратова  
на високому науково-
методичному рівні провела 
відкритий урок  з математики в   
4 класі на базі Слов’янської 
гімназії Дарницького р-ну          
м. Києва.  

 

 
 
Тамара Сергіївна як майстер  

педагогічної праці поділилася 
багаторічним педагогічним 
досвідом щодо проведення 
сучасного уроку в початковій 
школі, подарувала радість 
спілкування та незабутні 
моменти професійної творчості. 
  

 
 
Бажаємо Тамарі Сергіївні 

подальших  успіхів у 
професійній діяльності! 

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

 


