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У цей незабутній зимовий день (9.01.2013 р.) святкує свій 
ювілей одна з найкращих жінок Педагогічного інституту – 
старший викладач кафедри дошкільної освіти Шипіло Любов 

Яківна!  

 

Вельмишановна колего!  

Вітаємо Вас зі святом і бажаємо:   

У цей прекрасний ювілей  

Хай доля Вам сміється журавлина,  

Поля розлогі колосом цвітуть. 

Нехай червоні ягоди калини  

Щасливу осявають путь.  

Нехай дає наснаги Вам земля,  

Десятки літ ще мріяти, любити !  

Хай рідна пісня серце окриля,  

В здоров’ї й радості багато літ прожити.  

 

З повагою і шаною  професорсько-викладацький колектив і 

профспілковий комітет Педагогічного інституту 
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17 січня 2013 року, святкує свій ювілей Ващенко Олена Миколаїв-

на, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти 

та методик природничо-математичних дисциплін. 

 

Шановна Олено Миколаївно!  

Прийміть сердечні поздоровлення і найкращі побажання з нагоди 

Вашого ювілею!  

Нехай роки не затьмарюють радість і повноту буття,  Ваша доля 

буде багатою на щастя, на здоров'я, на благополуччя.  

В людині немає нічого кращого і дорожчого за людяність і милосе-

рдя,  а Ваше серце наповнене 

цим.  Тож хай сторицею повнить-

ся Ваша чаша, нехай чистими 

помислами струменить джерело 

Вашої доброти.  

Бажаємо миру і світлої долі,  

Запалу, енергії, сили доволі.  

Творчого вогнику, віри й наснаги,  

Щедрості серця, людської пова-

ги. 

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди Ви здорові й щас-

ливі!  

З повагою і найкращи-

ми побажаннями, адміністрація і 

профспілковий 

комітет Педагогічного інституту.  



           В кінці 2000-них 
рр.. почала відроджу-
ватись традиція ство-
рення «живих ланцю-
гів», що символізують 
єдність українського 
народу. В  2008-2011 
роках у Києві такі 
«ланцюги» утворювали на мосту Патона. Таким чином симво-
лічно об’єднували правий та лівий береги Дніпра. Найбільшого 
розмаху акція досягла 2011 року, коли на міст Патона прийш-
ло більше 1000 учасників. 22 січня 2011р. «живий ланцюг» 
утворено у понад 20 містах України. Цього 2013 року  22 січня 
о 12:00, і наш педагогічний інститут вирішив долучитись до ак-
ції «Разом ми – сила» та утворили «живий ланцюг єдності» в ре-
креаціях Інституту. З вітальним словом до присутніх звернув-
ся  заступник директора  Педагогічного інституту з науково-
педагогічної та соціально-гуманітраної роботи кандидат пси-
хологічних наук, доцент Савченко Юрій Юрійович. У акції взя-
ли участь студенти та викладачі. З небайдужістю у серцях, пат-
ріотизмом та любов’ю до рідного народу,  показали те, що на-
ша сила – в єдності українських земель від заходу до сходу.  
          Бажаємо українському народу миру, злагоди, єдності і 
великої віри, що і наше єднання зможе зміцнити єдність наро-

ду. Ми віримо у соборну, спра-
ведливу і незалежну Україну, в 
якій свобода людини, її грома-
дянські права є найважливі-
шою цінністю. 



24 січня  святкує День народження 

 Машовець Марина Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук,  доцент,  за-

ступник директора з науково- 

методичної та навчальної роботи Педа-

гогічного інституту.  

 

Шановна Марино Анатоліївно!  

Сердечно вітаємо Вас, чарівну леді,  із 

одним з найкращих днів у житті кожної 

людини – Днем народження!  

Яке це щастя просто в світі жити 

В земних турботах, у земній красі.  

Учитись, працювати і творити,   

Радіти сонцю, небу і росі.  

Рости духовно, стежку торувати,  

Самому добиватись висоти.  

Сумлінням у житті не торгувати,  

А бути світлим, добрим і простим.   

   

З повагою, колеги, адміністрація і профспілковий комітет Педагогіч-

ного інституту.  



 

Сесія. Таке хвилююче та далеко не 
довгоочікуване слово для кожного сту-
дента. 
Суцільна ідилія, яка панувала протягом 
цілого семестру покинула стіни інститу-
ту, а натомість завелась метушня, біга-
нина, великі черги  біля аудиторій, за-
клопотані викладачі, знервовані студен-
ти і все це могло означати тільки одне – 
розпочались сесійні тижні. Саме в цей 
період звичайні будні перетворюються 
на шалені,сон іде у довготривалу відпустку, у шлунку цілковита від-
сутність їжі, а в голові рояться думки про те, як же добре було до 
цього часу. 
       Не переживайте! Найголовніше – це правильно використовува-
ти сій час. Тому наша рубрика підготувала 5 найважливіших порад, 

які допоможуть вам успішно скласти ваші іспити. 

1. Зосередитися і заспокоїтися. 
Якщо у Вас хороша зорова пам'ять, і добре підготувалися до іспиту, 
тоді сторінка підручника сама спливе перед очима. Якщо Ви схви-
льовані, то закрийте очі, і спробуйте розслабитися. Після того, як 
Ви прийдете в робочий стан, уважно прочитайте запитання. Не мо-
же бути, щоб Ви абсолютно нічого не знали. Просто не буває тако-

го! 

2. Починати з того, що добре знаєте. 
Якщо якесь питання Ви знаєте добре, то починайте з нього. Під час 
підготовки до відповіді на нього Ви підсвідомо будете пригадувати 
інші питання. І нічого страшного не має в тому, якщо Ви чогось не 
можете згадати взагалі. Зрештою, володіючи широкими знаннями 

про предмет, багато до чого можна "додумати" самостійно. 

3. Фіксувати найголовніше. 
Робіть записи або складіть план відповіді. Для того щоб відповіді бу-
ли послідовними, залишайте вільне місце для тих деталей, які Ви 
пригадаєте пізніше. Якщо ніяк не вдається згадати якесь визна-
чення, формулу - пропустіть місце і поверніться до цього пізніше. 



4. Тільки факти. 
Пам'ятайте: відповідь має містити факти і цінну інформацію. Пере-
ливаючи "воду" Ви ризикуєте потонути або "поплисти"... Відомо, 
що кілька конкретних цифр, деталей, фактів спричиняють більш 
глибокий вплив на співрозмовника, ніж розлогі міркування на тему 
відповіді. Не всі викладачі люблять слухати такий собі "твір на те-
му". Можете також спробувати пригадати як читав лекції сам ви-
кладач, якщо вони були чіткі і стислі, скоріш за все такої відповіді 
викладач від Вас і чекає, і навпаки, якщо викладач полюбляє пофі-
лософствувати, то Ви теж можете собі це дозволити, головне не за-
хопитися. 
        5. Спостерігати за екзаменатором. 
Перед тим, як йти відповідати, Ви повинні обов'язково поспостері-
гати за екзаменатором: які його реакції і ступінь їх прояву, наскі-
льки він доброзичливий або навпаки - роздратований, яка він лю-
дина в цілому. Ця інформація Вам може стати у нагоді під час від-
повіді. 
        Але якщо ви зовсім не відвідували лекції, семінари, консульта-
ції і вам все одно як ви складете цю сесію, то, моя вам порада, не 

розчаровуйтесь – вулиці підмітати, і без диплому можна. 



29 січня в Україні відзначають 94 річницю бою під Крутами. 
У цей день, у 1918 році відбувся бій між 4-тисячною більшо-
вицькою армією Михайла Муравйова та 300 київськими 
студентами, гімназистами й курсантами, які загинули, захи-
щаючи підступи до Києва. Заходи з вшанування пам'яті Ге-
роїв Крут пройшли в багатьох містах України. Біля Меморіа-
льного комплексу «Пам'яті Героїв Крут» (залізнична станція 
Крути) поблизу села Пам’ятне Борзнянського району Черні-
гівської області відбулися, зокрема, офіційні заходи за учас-
тю керівництва Київської облдержадміністрації. 
О 12 годині тут розпочалися заходи націонал-демократичних 
сил – УНП, «Нашої України», «Фронту змін», Всеукраїнського 
об’єднання «Свобода», інших партій та громадських організа-
цій. Біля меморіалу провели панахиду та мітинг-реквієм, при-
свячений борцям за незалежність України. Біля Аскольдової 
могили в Києві, де поховані 28 студентів, які брали участь 
у  битві під Крутами, теж відбуваються урочистості. Прем’р – 
міністр України  Микола Азаров поклав квіти до Меморіалу 
пам’яті Героям Крут, а також побував на молебні з вшану-
вання пам’яті загиблих. У заходах також взяли участь пред-
ставники Адміністрації Президента, Кабінету міністрів Украї-
ни, міської влади Києва. 
Також до пам’ятника Героям Крут у Києві прийшли прихиль-
ники партії «Батьківщина» на чолі з народними депутата-
ми. Представники Укра-
їнської народної партії 
разом із іншими полі-
тичними силами та гро-
мадськими організація-
ми провели урочисту хо-
ду від станції метро 
«Арсенальна» до Асколь-

дової могили.  
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Київ – 27 січня у різних містах країни 
вшанують пам’ять жертв Голокосту. Це 
в Україні відбувається вперше. У Києві 
пройде меморіальна церемонія у Баби-
ному Яру та вечір пам’яті за участі 
представників Адміністрації Президен-
та і Кабінету Міністрів. Цього року захо-
ди зі вшанування присвячені дітям, що 
стали жертвами Голокосту. Борис Заба-
рко, президент Асоціації євреїв-
колишніх в’язнів нацистських концта-
борів та гетто, – один із тих, кому поща-
стило вижити під час Голокосту. Колиш-
ній в’язень Шаргородського гетто пере-
конаний, що передати спогади про це – 
найголовніше завдання останнього по-
коління Голокосту.«Я представляю лю-
дей, що були не тільки свідками, а й же-
ртвами Голокосту, яких на сьогодні ли-
шається усе менше. Тих людей, які по-
лишили своїх батьків розстріляними бі-
ля ям і сиротами бігли від куль нацис-
тів. Тих людей, які дивом врятувалися у Бабиному Яру та 
й інших ярах. Тих людей, яких замуровували в каменоло-
мнях Одеси і Артемівська. Тих, яких кидали у колодязі та 
шахти. Тих людей, яких топили у Південному Бузі і Дністрі. 
Тих, яких гноїли на роботах, і які дивом врятувалися. Ми 
робимо усе для того, щоб пам’ять про зі злочини і про ге-
роїзм тих, хто допомагав євреям, збереглася», – розпові-

дає Борис Забарко. 



• На "П" починається,Всім живим 

вживається. 

• Висить сито, не руками звито.  

•  В 9-поверховому будинку є ліфт. На 1-

ому поверсі живе 4 мешканці, від 

поверха до поверха кількість 

мешканців подвоюється. Яка кнопка в 

ліфті цього будинку натискається 

частіше за інші?  

Тренуємо мозок! 
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Розшифруй слово! 



Цікавинка 

 

В і р т у а л ь н а  б і б л і о т е к а  B i b l i o T e c h 
Бібліотеки довгі століття були головними вмістилищами знань на 

Землі, адже в них зберігалися книги – єдине на той час джерело ін-

формації. Сьогодні необхідність в друкованих виданнях взагалі від-

пала. Як тому доказ – перша в світі бібліотека без єдиної книги, яка 

незабаром відкриється в Техасі. 

Протягом тисячоліть бібліотеки були одними з найбільш важли-

вих і монументальних споруд на планеті. Це було так до недавньо-

го часу. Тепер з’явилася можливість доступу за допомогою Інтер-

нету до нескінченної кількості знань в домашніх умовах. 

Так що бібліотеки поступово почали втрачати свою монумента-

льну значимість, однак вони не припиняють своє існування. Прав-

да, багато з цих установ набувають нових, більш сучасних форм і 

функції. Як приклад, можна навести храм знань BiblioTech, який 

відкриється зовсім скоро в окрузі Бехар в американському штаті 

Техас. 

На відміну від інших бібліотек, BiblioTech буде мати зовсім невеликі 

розміри – 463 квадратних метри. Справа в тому, що тут не буде ні 

об’ємних сховищ книг, газет і журналів, ні великої кількості столів 

для відвідувачів. 

Зате сучасна бібліотека BiblioTech буде оснащена 50 персональни-

ми настільними комп’ютерами, 100 електронних книг, 50 електро-

нних книг для дітей, 25 ноутбуками і 25 планшетами. Вся ця техні-

ка буде мати доступ до об’ємного віртуальному сховищу книг, яка 

налічує на даний момент більше 10 тисяч найменувань. Причому, 

воно буде поповнюватися і надалі – процес створення бази тільки 

почався. 

Так що з боку це установа буде більше схоже на стерильний мага-

зин Apple Store, ніж на класичну бібліотеку.Влада Техасу заявля-

ють, що поява BiblioTech в окрузі Бехар – це тільки перший крок в 

цьому напрямку. Якщо досвід виявиться вдалим, мережа подібних 

закладів покриє весь зазначений штат, замінивши собою класичні 

державні бібліотеки. 



Результати цікаво-

го експерименту, 

проведеного амери-

канськими психоло-

гами, показали, що 

жіночий дотик має 

величезну силу: всьо-

го лише доторкнув-

шись до плеча чоло-

віка, жінка може спонукати його піти на ризик. 

Учені провели дослідження, в якому були задіяні 

представники обох статей. Добровольцям запропо-

нували взяти участь у фінансових іграх, в яких вони 

могли отримати реальну винагороду. Перед грою 

кожен учасник експерименту зустрічався з ученим, 

чоловіком чи жінкою, які повинні були підбадьори-

ти його рукостисканням, дотиком або просто сло-

вами, без фізичного контакту. 

Після завершення фінансових ігор фахівці встанови-

ли, що дотик жінки сильніше всього впливав на чо-

ловіків і змушував їх більше ризикувати. Причому, 

найбільший ефект досягався, коли жінка торкалася 

плеча гравця. Фізичний контакт з представниками 

чоловічої статі на поведінці гравців взагалі ніяк не 

позначався. 

На думку психологів, такий ефект жіночого доти-

ку пояснюється тим, що воно дає відчуття захище-

ності, таке ж почуття відчувають діти при доти-

ку матері. Результати експерименту свідчать про 

те, що навіть одного дотику може бути достат-

ньо, щоб підвищити впевненість людини в своїх си-

лах і підштовхнути його до прийняття ризикова-

них рішень. 

Чаруючий жіночий дотик 
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