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14 лютого весь світ святкує 
День Св. Валентина. Не виня-
ток, а радше правило – Педаго-
гічний інститут Київського уні-
верситету імені Бориса Грінче-
нка, адже молоді, мрійливі сер-

ця викладачів і студентів створені для того, щоб палати ко-
ханням. Цього дня в Інституті працювала «Пошта кохання», 
тому кожен міг відправити вітальну «валентинку». Також бу-
ло проведено конкурс вітальних листівок «Десь на дні мого 
серця заплела дивну казку любов…» та фотоконкурс «Я так 
тебе кохаю…». Рекреація на ІІ поверсі Інституту, що була 
прикрашена святковими листівками і романтичними фото 
студентів зі своїми другими половинками, дарувала всім 
святковий настрій, надихала і запалювала серця тих, хто ба-
чив цю красу.  Фінальною частиною святкувань був запуск 
небесних ліхтариків «Неземне кохання» зі стадіону 
«Русанівець», що біля Інституту. Дружня грінченківська ро-

дина в єдино-
му порусі душі 
відправила ча-
стинку своєї 
любові в небо 
для того, щоб з 
висоти пташи-
ного польоту їх 
пломеніючі се-
рця зігрівали 
всіх-всіх, хто 

цього потребує.  Ж
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Вітаємо студентів  

Педагогічного інституту  

Київського університету імені Бориса Грінченка  

з перемогою  

у IV Відкритому конкурсі читців 

«I LOVE...» 

•Олександра Доманчука  

(ІІІ місце, номінація «Виконання творів класичної літератури») 

•Марію Берізко  

(ІІІ місце, номінація «Виконання авторських творів») 

•Світлану Ярощук  

(ІІІ місце, «Виконання авторських творів»)  

та викладача-поставника – 

к.пед.н., доц. кафедри початкової освіти та 

методик гуманітарних дисциплін Г.Л. Бондаренка. 

 



15 лютого 2013 року від-
булося засідання Дидак-
тичної майстерні з теми 
«Секрети педагогічної 
творчості вчителя почат-
кової школи», що прохо-
д и л о  у  ф о р м а т і 
«запитання - відповідь». 
Учитель-методист ліцею 
№241 Голосіївського р-
ну Ірина Дмитрівна Стратілат ділилася досвідом організа-
ції навчально-виховного процесу в початковій школі.  
Вчитель ліцею «Інтелект» Леся Анатоліївна Харитоненко 
Дарницького р-ну розповідала про методи та прийоми ро-
боти на уроках «Літературного читання». Зустріч із учите-
лями-майстрами початкової школи м.Києва було справж-

нім святом спілкування, від-
криттям цікавих і корисних 
ідей для особистісно-
професійного зростання 
майбутніх педагогів. 



Відкриття виставки  
старовинної  української  ви-
шивки, ткацтва та текстилю  

(з колекції української старови-
ни родини Ульяничів) 

 

На другий місяць  зими припадає 

одне з найбільших і найшановані-

ших народних свят – Стрітення Гос-

поднє, яке відзначають 15 лютого. 

Саме в цей день у  Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса  

Грінченка відбулося урочисте відкриття виставки старовинної  української виши-

вки, ткацтва та текстилю (з колекції української  старовини родини Ульяничів).  У 

відкритті виставки взяли участь її засновники: філолог, етнограф, автор  дослі-

дження українського рушника  Ульянич Галина Іванівна; історик,  етнограф, ав-

тор книги «Етнографія  українського народу» Ульянич Анатолій  Анатолійович; ор-

ганізатор виставки, продюсер Ульянич Тетяна  Анатоліївна. Виставку відвідали 

ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор  Олександрович 

Огнев’юк, проректори,  директори Інститутів, студенти і  співробітники Педагогіч-

ного  інституту. Цікавою родзинкою було  театралізоване дійство до свята Стрі-

тення вихованців дошкільного  навчального закладу № 619 Дніпровськго району. 

На відкритті виставки відбулася презентація документального фільму-репортажу 

продюсерського Центру «Мистецька Са-

диба» «Їдьмо до батьків», який нагадав 

глядачам про витоки свого коріння, сімей-

ні звичаї, про необхідність шанувати бать-

ків та якомога частіше зустрічатися з ни-

ми. По закінченню урочистостей учасники 

свята закликали в гості весну та пригоща-

ли присутніх обрядовим печивом – 

«жайворонками». 



 

14-18 ЛЮТОГО 2013 РОКУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ ВІДБУВСЯ І ТУР ВСЕУК-
РАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ТА «ПОЧАТКОВА ОСВІТА».  
 

ПЕРЕМОЖЦЯМИ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ БУЛИ ВИЗНАЧЕНІ:  

 

Зі спеціальності «Дошкільна освіта» 
ОКР «Бакалавр» :  

1 місце: Жукова Ольга Георгіївна 

2 місце: Малишева Олена Миколаївна,  

Фурс Наталія Андріївна 

3 місце: Гарус Ксенія Олександрівна,  

Петрикова Анна Олександрівна,  

Палієнко Наталія Євгеніївна 

ОКР «Магістр» : 

1 місце: Дрофа Тетяна Петрівна 

2 місце: Баранівська Оксана Романівна 

3 місце: Іванова Анна Олегівна 

 

Зі спеціальності «Початкова освіта» 
ОКР «Бакалавр» :  

1 місце: Дениско Світлана Миколаївна 

2 місце: Лавриненко Дарина Геннадіївна 

3 місце: Заєць Ольга Сергіївна 

ОКР «Магістр» : 

1 місце: Плужник Ірина Володимирівна 

2 місце: Товкач Ольга Володимирівна 

3 місце: Федоренко Нілєтта Сергіївна 

ПЕРЕМОЖЦЯМ БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ УСПІХІВ ТА ТВОРЧИХ ЗЛЕТІВ! 



На кафедрі початкової освіти та 
м е т о д и к  п р и р о д н и ч о —
математичних дисциплін органі-
зовано кабінет технологічної 
освіти в початковій школі, який 
покликаний вирішувати низку 
завдань :  
 

- розвиток компетентностей 

майбутнього вчителя;  

- розвиток загальноосвітнього 

та політехнічного кругозору 

майбутнього вчителя;  

- виховання поважного ставлення до праці, формування вмінь та навичок в га-

лузі трудової та творчої майстерності;  

- допомога студентам у засвоєнні змісту, цілей трудового навчання;  

- розширення знань про обладнання кабінету трудового навчання в початкових 

класах.  

Матеріально-технічне забез-

печення кабінету технологіч-

ної освіти з трудового навчан-

ня:  

- методичні посібники;  

- розробки планів-конспектів 

уроків;  

- технологічні картки виготов-

лення виробів;  

- презентації до уроків вико-



 
Міжнародний день рідної мови – день, який відзна-

чають, щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Щорі-
чне відзначення цього дня використовується для скеру-
вання уваги на меншини з менш ніж 10 000 особами, ко-
трі активно розмовляють розмовляють рідною мовою. 
Цього року святкування міжнародного дня рідної мови 
не оминуло і наш Педагогічний інститут. 21 лютого о 
13:00 в актовій залі відбулася літературно – музична 
композиція, яку підготували і провели викладачі кафедри 
початкової освіти та методик гуманітарних дисциплін ра-
зом зі студентами спеціальності «Початкова освіта». Уча-
сники заходу читали напам’ять вірші Ліни Костенко, тим 
самим підтверджуючи її слова: «Поезія – це завжди непо-
вторність, якийсь безсмертний дотик до душі…». Вража-
ли, також, око глядача вмілі та граційні виступи танцюва-
льного гурту. Красу української музики відтворили у зво-
рушливих звуках бандури, українських народних піснях 
та у віршах Ліни Костенко поставлених на музику Ольги 
Богомолець. За участі студентів Марії Рибки та Олексія 
Тиндика відбулася інсценізація уривку із комедії І. Карпе-
нка Карого «Мартин Боруля».  

Аудиторія була приємно здивована, жоден глядач 
не залишився байдужим. 
Отже, це свідчить про те, що ми шануємо та любимо на-
шу рідну, милозвучну, солов’їну мову, не зважаючи на рі-
зні життєві пе-
репитії, вва-
жатимемо її 
єдиною та не-
п о в т о р н о ю 
для всього 
українського 
народу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 лютого відзначає свій ювілей красива жінка, чудо-
вий педагог, прекрасна людина – Бєлєнька Ганна Володимирі-
вна, доктор педагогічних наук,  професор, заступник директо-
ра з наукової роботи, завідувач кафедри дошкільної освіти. Ба-
жаємо Вам, дорога Ганно Володимирівно, міцного здоров'я, 
духовних і фізичних сил, невичерпної життєвої наснаги, тепла і 
затишку у Вашій оселі. Нехай роки залишають тільки світлі 
спогади, а майбутнє дарує ще багато щасливих літ, сповнених 
радості, добра, надії. Щастя Вам, радості, благополуччя. Від 
усього серця вітають Вас друзі, колеги, адміністрація і проф-
спілковий комітет Педагогічного інституту.  



Вітаємо нашу найдорожчу і найкращу  
Голову Студентського самоврядування  

Валентину Бачинську з  Днем народження!  
 

Всі члени Студентської ради, СНТ та студенти, які 
не раз звертались за допомогою, порадою чи підтрим-
кою, вітають і бажають Валентині творчих злетів, щас-
ливих моментів, щирих та веселих людей на життєвому 
шляху, натхнення у всіх розпочатих справах і успішної 
подальшої діяльності, а найголовніше — радувати й на-
далі всіх своєю щирою, приємною і незабутньою посмі-
шкою та залишатися завжди такою! Ми тебе любимо!  

 



23 лютого Педагогічний інститут відзначав День захисника Ві-

тчизни. В рамках святкувань студенти Інституту привітали ветеранів 

мікрорайону Русанівка. 

Також було проведено 

змагання зі стрільби в 

дартс серед представни-

ків сильної статі Інститу-

ту.  

За результатами 

конкурсу найвлучнішим 

виявився студент тре-

тього курсу спеціальнос-

ті  «Початкова освіта»  

Черкаський Олексій.  

Вітаємо переможця та зичимо  

йому міцного здоров`я! 

 



28 лютого 2013 року у Педагогічному інституті відбулась 
студентська наукова конференція «Іншомовна освіта очима студе-
нтів». Конференція мала на меті дослідити актуальні питання су-
часної філологічної та методичної складових процесу підготовки 
майбутнього фахівця, шляхом визначення теоретичних та практи-
чних аспектів професійної підготовки майбутніх вихователів ДНЗ 
та вчителів початкових класів до навчання іноземної мови,  специ-
фіки формування іншомовної комунікативної компетентності сту-
дентів немовних спеціальностей, становлення мовної особистості 
студента в умовах навчання у ВНЗ, його ціннісних пріоритетів.  У 
конференції взяли участь студенти спеціальності «Початкова осві-
та» і «Дошкільна освіта» ОКР «Бакалавр», «Магістр». З вступним сло-
вом до учасників конференції звернулась доктор педагогічних на-
ук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, заступник ди-
ректора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка Ганна Володимирівна Бєлєнька. 
Натхненні почутим,  студенти представили свої наукові доробки 
англійською та українською мовами. У ході обговорення виступів 
та презентацій студенти продемонстрували свою активність, заці-
кавлення, знання матеріалу та готовність до майбутньої професій-
ної діяльності. Дякуємо учасникам і гостям конференції. Запрошу-
ємо долучитись усіх бажаючих наступного року і продовжувати 
традицію щорічної наукової студентської конференції, започатко-
вану кафедрою іноземних мов і методик їх навчання. 



• В якій клітці не тримають ні 

птахів, ні звірів?  

• На яку хворобу ніхто на землі не 

хворів?  

•  Який числівник наказує?  

• Чого немає у воді, а є в морі, 

річці, озері?  

Тренуємо мозок! 
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    Розшифруй слово! 



Цікавинка 

Де приховані справжні калорії. 

Мабуть вже багатьом відомо, що енергетична цінність 
того чи іншого продукту, яка позначена на пакуванні, відносна, і 
враховувати ці дані при складанні дієти не рекомендуєть-
ся. Компанії, оцінюючи калорійність свого продукту, не включа-
ють енергетичну цінність клітковини. Це складає 5% від обсягу 
уживаних калорій . 

Наприклад, людина, яка щодня на сніданок з’їдає мюслі, 
не замислюється, що замість калорійності, вказаної на пакуван-
нні, вона споживає ще додатково “приховані” калорії, тому що 
саме клітковини в мюслі міститься найбільше. Білкові продукти 
можуть мати на 20 відсотків менше калорій, ніж зазначено було 
компанією-виробником. До даної цифри також додається зміна 
калорійності при обробці продукту . 

За словами Джоффрі Лайвсей, такого роду коливання 
можуть іноді скласти до 30%, тому що для того, щоб переварити 
сирі продукти, людина витрачає більше енергії. Отже, люди вжи-
вають в дійсності більше калорій, ніж їм здається. Необхідно на-
гадати, що простий розрахунок калорійності здійснюється на ба-
зі наявності у продуктах білків, вуглеводів і жирів. 

Стара система підрахунку калорійності бере за основу, 
що в грамі вуглеводу або білка міститься 4 калорії. В одному гра-
мі жиру є 9 калорій. Ще пару десятиліть тому дієтологами було 
встановлено, що в одному грамі клітковини є 2 калорії. Людині 
необхідно щодня вживати продукти в їжу, де вміст клітковини по-
винна становити не менше 18 грамів. Отже, це дає в тиждень 
приблизно 250 «недорахованих» зайвих калорій. 

У минулому році в країнах Європи увійшов в силу закон, 
за яким компанії-виробники зобов’язані вказувати калорійність 
клітковини, однак мало хто цим правилам слідують. Крім того, 
нещодавно було встановлено , що калорійність одного грама біл-
ка становить 3.2 калоріі. 



Студентські роки – найкращий час для пригод. Са-
ме вони, сесія та гуртожиток об’єднують студентів різних 
країн та вікових категорій. Найлегший спосіб знайти собі 
кілька пригод – просто податися у мандри. Не посеред 
навчального року перед сесією, ви не подумайте, а в ча-
рівний час після сесії, на зимових канікулах. Взимку 
всім хочеться гарно відпочити і набратись енергії, сил на 
нові звершення. Україна – чарівне місце з багатьма ці-
кавими куточками. Бажаємо Вам побувати там, де Ви 
ще не були, отримати багато нових вражень і яскравих 
емоцій. 

Студентам Педагогічного інституту ці канікули ви-
дались напрочуд  довгоочікуваними і приємними, адже 
судячи з того, що статистика успішності по навчанню є 
досить високою, всі залишилися задоволеними і з чис-
тою душею подались на відпочинок.  

Отож, за Ваші всі старання дякуємо і бажаємо 
наснаги, терпіння, витримки і побільше позитивного ста-
влення до будь-яких життєвих негараздів! 
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