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Життя інституту 

• Вручення дипломів магістрам  

• Лекція "Планування сім'ї. Підготов-

ка до народження дітей" 

• Конкурс стінгазет 

• Всесвітній день дитини 

• Ось ми які! 

• Зустріч з Василем Михайловичем 

Довжиком 

Події, що відзначалися у Києві 

• Україна вшановує пам’ять жертв 

Голодомору 

Пізнавальні сторінки 

• Тренуємо мозок 

• Цікавинка 

 



        01 листопада 2012 року в Педа-
гогічному інституті відбулося урочис-
те вручення дипломів магістрам До-
шкільної освіти заочної форми на-

вчання.  
        З напутніми словами до магіст-
рів звернулися директор Інституту 
Юрченко Віктор Іванович та заступ-
ник директора з наукової роботи Бє-

лєнька Ганна Володимирівна.  
         З великим хвилюванням і сло-
вами подяки до професорсько-
викладацького складу звернулися ви-

пускники і їх батьки.  
         Сповнені гордості і омріяні перспективою подаль-
шого професійного зростання, випускники ще довго не 

полишали улюблених стін Педагогічного інституту на  

бул. Давидова, 18/2. Ж
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13 листопада в Педагогічному  інституті бу-
ла проведена  лекція на тему:  
«Планування сім`ї. Підготовка до  наро-
дження дітей». Лектор – кандидат медич-
них наук, головний лікар  Київського  місь-
кого Центру здоров`я Стойка О.О. своїм 
виступом надихнув  «магістрантів» та 
«спеціалістів» на  глибокі роздуми з цього 
приводу. 

12 листопада 2012 року о 10.30 під час 
науково-практичного семінару на тему 
"Психологічна складова педагогічної 
освіти" були представлені роботи студен-
т і в  д о  к о н к у р с у  с т і н г а з е т . 
 
За результати голосування були 
визначені два переможці: 
1 місце - Сидоренко Наталія ПОб-
1-12-4.Од  



З нагоди Всесвітнього дня дитини 

20 листопада в Педагогічному ін-

ституті відбулася  лекція-бесіда  

доктора педагогічних наук, профе-

сора,  завідувача кафедри дошкі-

льної та початкової освіти Луган-

ського національного університе-

ту імені Тараса Шевченка  

Гавриш Наталії Василівни на тему  

«Активізація інтелектуальної мов-

леннєвої діяльності дітей в проце-

сі застосування технології інформаційно-ігрової творчості». Лекцію відвідали 

студенти, викладачі Інституту і працівники дошкільних навчальних закладів. 

У своїй лекції Наталія Василівна наголосила на тому, що необхідно соціалізу-

вати навчально-виховний процес.  Презентуючи калейдоскоп дидактичних 

матеріалів, лектор акцен-

тувала увагу на розвитку у 

дитини вміння аналізува-

ти, співставляти, динаміч-

но мислити, формувати 

власні переконання і за-

стосовувати знання та 

практичні уміння в реаль-

ному спілкуванні. Для цьо-

го треба створити «зону 

свободи», «зону порядку» і 

«зону управління свобо-

дою», що дає можливість дитині вільно пізнавати світ, формувати уявлення 

про реальні предмети, їх ознаки і якості. Після лекції всі бажаючі мали змогу 

придбати актуальну літературу з питань виховання і навчання сучасної дити-

ни. 



 

16 листопада в головному корпусі 
Київського університету імені  
Бориса Грінченка відбулася феє-
рична шоу-програма під назвою:  
«Ось ми які!».   
На шоу першокурсники демон-
стрували свої таланти, а показува-
ти, дійсно, було що – вокальним 
та художнім здібностям студентів-
грінченківців позаздрили б  навіть зірки  великої сцени.  

Виступи першокурсників ко-
жного інституту були пазла-
ми, що творили загальну кар-
тину хорошого настрою та 
дружньої атмосфери.    
Концепцію виступу Педагогіч-
ного інституту склали влучні 
жарти, смішна сценка-
мініатюра, яка не залишила 
нікого байдужим, постановка 
із різнокольоровими полотна-

ми та хіп-хоп у виконанні наших талановитих першокурсниць.   
Після концерту студенти продовжили своє спілкування в нефор-
мальній обстановці та 
ласували солодким по-
дарунком від студент-
ської профспілки, були 
безмежно щасливі та 
задоволені.   



23 листопада студенти нашого Ін-
ституту зустрілися із заслуженим 
діячем мистецтв України, пись-
менником, лауреатом літератур-
них премій імені Лесі Українки, 
Степана Олійника, Івана Котля-
ревського та ін., автором і веду-
чим багатьох популярних про-
грам на українському радіо, ак-

тором театру і кіно  

Василем Михайловичем Довжи-

ком. 

Організувала і провела зустріч 
викладач кафедри дошкільної 
освіти Богданець-Білоскаленко 

Наталія Іванівна 



СЕНС ЖИТТЯ: ЛЮДИНА І СВІТ  

НА ТЛІ ПРЕДМЕТНОСТІ 

Вечір-реквієм 
 

 26 листопада 2012 року для студен-

тів IV курсу спеціальності 

«Початкова освіта» було проведено 

вечір-реквієм «Сенс життя: людина 

і світ на тлі предметності». Модера-

торами заходу були Вишнівська На-

талія Володимирівна, старший викладач кафедри початкової 

освіти та методик природничо-математичних дисциплін, та Кри-

шень Ірина Володимирівна, викладач кафедри початкової освіти 

та методик природничо-

математичних дисциплін.         

До проведення вечора-

реквієма долучились і студенти 

груп ПОб.-3-09-4.0д, ПОб.-4-

09-4.0д, підготувавши виступи, 

які розкрили такі питання, як 

причини і організація Голодо-

мору в Україні, реакція міжна-

родної спільноти на Голодомор,  наслідки «штучного голоду», 

вшанування пам’яті жертв Голодомору.  

Учасники заходу вшанували пам’ять жертв Голодомору 

хвилиною мовчання та запалили свічки, щоб вони зігрівали сво-

їм теплом і нашою пам’яттю душі безвинно убієнних дорослих 

та маленьких українців.  

 



• Яке слово завжди звучить 

неправильно?  

• Як правильно сказати: "Не бачу 

білий жовток" чи "Не бачу білого 

жовтка"?  

• Якщо рівно опівночі іде дощ, то чи 

можна вважати, що через 72 години 

буде сонячна погода?  

Тренуємо мозок! 
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Розшифруй прислів'я! 



Температура тіла є важливим 

індикатором нашого здоро-

в’я. Що таке нормальна тем-

пература тіла? Яка частини 

тіла дає найточнішу відповідь 

на це запитання? 

Наш організм має дивну здат-

ність зберігати свою темпера-

туру в межах безпечного діа-

пазону для людського життя. Коли ви відчуваєте жар, чи по-

чинаєте пітніти, тіло охолоджується. Коли ви відчуваєте хо-

лод, чи починаєте тремтіти, то, тіло генерує тепло. 

Вам напевно відомо що нормальна температура людського ті-

ла складає 36-37 градусів С. Однак, є також кілька варіантів 

для нормальній температурі тіла, які залежать від багатьох 

факторів, таких як час доби, температури зовнішнього повіт-

ря, вік людини та інші. Температура може варіюватися від 36,1 

до 37,2 градусів, і вона  вважається в межах норми. Також тем-

пература тіла зазнає незначних змін протягом дня. Найнижча 

вона вранці між 4 і 6 годинами ранку і висока ввечері, близько 6 

до 8 годин вечора. Під час сну зазвичай температура починає 

падати, забезпечуючи здоровий сон. 

Температура тіла вимірюється за допомогою різних видів тер-

мометрів в різних частинах тіла. Температура у роті може 

залежати від багатьох факторів і вона як правило нижче. Рек-

тальна температура і вушна трохи вище ніж усі показання 

температури у тілі людини. Температура в пахвах є найбільш 

не точною, найточніший спосіб вимарювати температуру ре-

ктально. 

Багато хто з нас бояться лихоманки і дуже часто зменшують 

лихоманку  ліками. Тим не менш, лихоманка не хвороба, а меха-

нізм захисту організму, який бореться з інфекціями, тобто ли-

хоманка в загалі нешкідлива. Лихоманка уповільнює ріст хворо-

ботворних бактерій і активізує білі кров’яні клітини, щоб бо-

ротися з інфекцією. Лихоманка може становити 37,8 – 40 гра-

дусів С. Загальне правило говорить, що ліки від лихоманки необ-

хідні, коли вона змушує вас або вашу дитину відчувати диском-

форт чи виникають інші небезпечні ознаки, такі як утруднене 

дихання або біль. 

Температура тіла! 



Над номером працювалa:  

головний редактор - Захарова Катерина  


