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5 грудня 2012 року відбулась 
наукова сесія історико-
педагогічної студії на тему: 

«Світоч українського слова і 
духу». 

У науковій сесії взяли 
участь професорсько-викладацький склад кафедри пе-
дагогіки Педагогічного інституту, студенти напряму під-
готовки «Дошкільна освіта», «Образотворче мистецтво», 
«Дизайн» 
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З нагоди Дня Київського університету імені Бориса Грінченка 3  гру-
дня 2012  р. в Педагогічному інституті відкрилася  персональна ви-
ставка «Дотик до душі» вишитих   картин Заслуженого вчителя Украї-
ни, Героя України,  доцента кафедри початкової освіти та методик 
гуманітарних дисциплін Прошкуратової Тамари Сергіївни та твор-
чих робіт студентів, виконаних у НМЦ практичної підготовки студен-
тів спеціальності «Дошкільна освіта»  та «Початкова освіта». На ви-
ставці представлено різнобарв’я краси людської душі, незбагнен-
ної гармонії природи у філософсько-естетичному баченні автора. 
Виставку відвідали ректор Університету В.О.  Огнев’юк, проректори, 
директори Інститутів, викладачі і студенти. Присутні взяли участь в 
«аукціоні»  студентських робіт,  де кожен мав змогу отримати на зга-
дку частинку їхнього «Дотику душі».   Побачені шедеври Т.С. Прошку-
ратової та її учнів не залишили байдужими нікого з відвідувачів ви-
ставки.  Виставка триватиме упродовж тижня.  Завітайте до Київсь-
кого університету імені Бориса Грінченка (бул.  О.  Давидова 18/2),  
щоб залучитися до Високого мистецтва. 



6 грудня 2012 року усі студенти та співробітники Педагогічного інституту святкували 
День Київського Університету імені Бориса Грін-
ченка. Цього дня відбулося багато цікавих захо-
дів, у яких були задіяні студенти усіх курсів та 
спеціальностей. Під час проведення круглого сто-
лу «Його ім’я носить наш Університет» студенти І 
курсу дізналися багато цікавих і маловідомих фа-
ктів про  життя і діяльність Бориса Грінченка та 
поділилися своїми враженнями про творчість ви-
датного педагога. Кульмінацією круглого столу 
став власний вірш у виконанні Лісовської Віки. У 
цей же день для студентів Педагогічного інститу-

ту і Універ-
ситетського коледжу відбулися педагогічні чи-
тання «Втілення ідей Б.Д.Грінченка в сучасну 
освітню практику початкової  шко-
ли» (кер.проекту Н.В. Стаднік, канд.пед.наук, до-
цент кафедри початкової освіти і методик при-
родничо-математичних дисциплін. В рамках за-
ходу були висвітлені різні аспекти діяльності Бо-
риса Грінченка: «Ідея національного виховання 
у педагогічній концепції», «Борис Грінченко -

казкар і педагог»,  «Життєві цінності у перекладних творах Бориса Грінченка», 
«Виховний потенціал творів Б.Д. Грінченка». К. І. Волинець закцентувала увагу на зна-
чному внеску Великого українця у розвиток української культури. Зі словами подяки 
до присутніх звернувся директор Педагогічного інституту Юрченко Віктор Іванович.  
Фінальною частиною святкувань став брейн-ринг «Освітньо-культурна і педагогічна 
діяльність Б.Грінченка», модератором якого була Н.І. Богданець-Білоскаленко, канди-
дат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти. Змагання проходило між 
командою  «Гріночки» (студенти спеціальності «Початкова освіта») та командою 
«Українське дошкілля» (студенти спеціальності «Дошкільна освіта»), учасники прояви-
ли неабияку швидкість реакції, креативність мислення та здивували всіх присутніх 
глибиною знань про життя і творчість видатного педагога.  Завершальним акордом 
заходу була інсценізація уривку  з твору Бориса Грінченка «Сонячний промінчик» у ви-
конанні студентської театральної студії «Дзвіночок» (кер. Н. Б. Сиротич). 



В стінах нашого університету проводився конкурс віршів на тему: «Наш університет» в якому 
взяли участь студенти різних курсів та спеціальностей. Кожен долучив частинку свого поетич-
ного «я». Учасники проявили неабиякі версифікаційні здібності і показали те, що саме наш 
університет виділяється з поміж усіх інших своєю щирістю, старанністю, дружньою атмосфе-
рою, що присутня завжди і всюди, феєричним проведенням всіх університетських заходів та 
найголовніше любов’ю позначену у серці кожного свідомого жителя великої  грінченківської 
сім’ї. 

         Отож учасники посіли наступні місця: 

1 місце-Лісовська Вікторія 
2 місце-Берізко Марія і Омелянчук Ірина 

3 місце-Богданова Аня, Гречка Олена, Савчук Олександра 

Окремо варто відзначити авторські пісні «Вперед» і «Грінченківці», які є втіленням патріотиз-

му та любові до університету студентки групи  ПОб-1-11-4.0д. Ніколайчук Аліна. 

         Бажаємо і надалі творчих злетів та успіхів у поетичних здобутках. А найголовніше, пишіть з 

задоволенням! 

Грінченківська родина 

Грінченківці, ми всі одна родина. 
Несем в собі традиції століть, 
Які пішли від батька і до сина 
І бачили не мало лихоліть. 
Грінченко-славний батько мови- неньки 
Залишив  нам у спадок цілий світ. 
Свої здобутки і свої канони, 
І слова пелюстків, 
Барвистий цвіт. 
І ми готові це прийняти 
Всі настанови, 
Всі благі слова, 
Адже в душі ми досі дошкільнята 
І віримо в прості дива. 
                                                                                                        Лісовська Вікторія 

                                                                                     студентка групи Доб-1-12-4.0д 



17  грудня 2012  року у Київському 

міському Будинку Вчителя відбувся 

круглий стіл на тему: «Сучасні підхо-

ди до організації педагогічної взає-

модії з батьками дітей дошкільного 

віку».  До обговорення даної пробле-

ми   були залучені методисти дошкі-

льних навчальних закладів Оболон-

ського району,  викладачі та студен-

ти 4  курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» Педагогічного інституту. Від-

крила роботу круглого столу завідувач педагогічним відділом Світлана Валеріїв-

на Чепурна.  

Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Марина Анато-

ліївна Машовець розкрила значимість та важливість співпраці ДНЗ із сім’єю в 

сьогоденні,  висвітливши характерні риси співробітництва дошкільних педагогів 

і сучасних батьків.  Асистент кафедри дошкільної освіти Анна Анатоліївна 

 Теплюк детально охарактеризувала сучасні сім’ї (типи сучасних сімей,  стилі сі-

мейного виховання,  типи сучасних відносин між батьками та дітьми) та  окрес-

лила очікування батьків від взаємодії з вихователями. Студентка 4  курсу ОКР 

«бакалавр»,  спеціальності «Дошкільна освіта»  Маргара Галина розповіла про 

особливості професійної підготовки,  зокрема,  організації педагогічної практи-

ки в Інституті.  Викладач кафедри педагогіки Антоніна Валеріївнам Карнаухова 

розкрила основні сучасні форми співпраці ДНЗ із родиною та підкреслила найді-

євіші.  Методисти ДНЗ із задоволенням виконали запропоноване завдання –  

розробити ефективну модель педагогічної взаємодії.  Найактивнішим учасни-

кам круглого столу були вручені маленькі подарунки.   

           Всі присутні отримали величезне задоволення від зустрічі та обміну думка-

ми і досвідом!!!  



Професорсько-викладацький 

колектив кафедри дошкільної 

освіти Педагогічного інституту 

18 грудня 2012 р. відвідав над-

звичайно цікавий захід – пре-

зентацію українського та ро-

сійського видання книжки  

В а си л я  С у хо м л ин с ь ко г о 

«Серце віддаю дітям», яка про-

водилась у рамках роботи ІІІ Київської міжнародної  

книжкової виставки «Книжкові контракти». На презентації ви-

ступила  упорядник і донька автора – академік НАПН України 

О.В.Сухомлинська, а також академік НАПН України, голова Все-

української асоціації В.О. Сухомлинського О.Я.Савченко. 

У презентації також взяли участь і виступили: д. пед. н., профе-

сор, пректор КУ імені Бориса Грінченка Л.Л.Хоружа; 

д. пед. н., професор С.О.Сисоєва; к. пед. н., доцент, директор  

науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського 

П.І.Рогова; д. пед. н. Ю.І.Мальований та інші учасники заходу. 

Академік НАПН 

У к р а ї н и 

О.В.Сухомлинська 

підписала примір-

ники книги на па-

м'ять учасникам 

заходу. 



Вітаємо переможців: 

Кравчук Катерину, студентку групи 
Дом 1-12-2,0д з призначенням їй 
стипендії  Київського міського голо-
в и  н а  2 0 1 3  р і к . 
Грек Юлію студентку групи ПОб 1-10-
4.0д з призначенням премії Київсь-
к о г о  м і с ь к о г о  г о л о в и . 
Юзву Ганну студентку спеціальності 
«Дошкільна освіта» групи ДОб-2-10-
4.0д з присудженням іменної стипе-
ндії імені Бориса Грінченка 
 
Б а ж а є м о  т в о р ч и х  з л е т і в  і  н о в и х  п е р е м о г ! 
Викладацький та студентський колектив Педагогічного інституту. 
 

А також вітаємо 

Заворотну Ольгу, магістранту групи ПОм-11-2.0д з 
перемогою в Київському регіональному етапі кон-
курсу  «Кращий студент Києва» у номінації «Кращий 
с т у д е н т - н а у к о в е ц ь » . 
 
Бажаємо перемоги у Всеукраїнському конкурсі 
« К р а щ и й  с т у д е н т  У к р а ї н и » ! 
Викладацький та студентський колектив Педагогіч-

ного інституту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо Савченка Юрія Юрійовича, заступника директора з  

науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи   

Педагогічного інституту з присвоєнням вченого звання  

доцента!  

Бажаємо нових перемог, нау-
кових здобутків і творчих зле-

тів!  

 

З любов’ю,студентський та  

професорсько-викладацький  

колективи! 



 

Рік Новий - казковий час! 
Хай здивує щастям Вас 
І Змія нехай дарує 
Мудрість силу і шанує! 
Рік добра і рік кохання... 
Тож приймайте привітання: 
Будьте добрі та здорові, 
Побажаємо любові, 
Світла й радощів багато, 
Щоб життя було, як свято. 
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Три людини заплатили за номер в готелі 30 

доларів. Кожен заплатив по 10. 

 

Вранці вони здали ключі і пішли у своїх 

справах. Тут господар готелю згадує, що цей 

номер коштує не 30 доларів, а 25. Як чесна 

людина, він просить сина наздогнати 

постояльців і повернути 5 доларів. Але 

заповзятливий синок зрозумів, що 5 доларів 

на трьох не поділити і віддав кожному по 1 

долару, а 2 забрав собі. Таким чином, кожен 

постоялець заплатив по 9 доларів, і 2 долари 

дісталися синові господаря. 9х3+2=29.  

Питання - куди пропав долар?  

Тренуємо мозок! 
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Розшифруй слово! 



Цікавинка 

Що шукали користувачі Інтернету в 2012 році? Компанія 

Google днями опублікувала найпопулярніші пошукові запи-

ти року, що минає. 

Це 12-я щорічна публікація списку найбільших світових те-

нденцій пошукових запитів року і вона включає 838 списків 

55 країн світу. 

Нова інтерактивна карта також допоможе користува-

чам дізнатися, де і коли почали набирати обертів найпопу-

лярніші запити. 

10 найпопулярніших пошукових запитів Google в світі: 

1. Whitney Houston (Уитни Хьюстон) 

2. Gangnam Style 

3. Hurricane Sandy (Ураган Сэнди) 

4. iPad 3 

5. Diabolo 3 

6. Kate Middleton (Кейт Миддлтон) 

7. Olympics 2012 (Олимпийские игры 2012) 

8. Amanda Todd (Аманда Тодд) 

9. Майкл Кларк Дункан 

(Michael Clarke Duncan) 

10. BBB12 

 



Над номером працювали:  

головний редактор — Захарова Катерина,  

помічник редактора — Хрієнко  Дарина,  

журналіст — Марічка Берізко! 


