
Розмисли над максимумами 

 

«Будь-яке нове пізнання 

закріплюється в голові дитини і 

дійсно нею засвоюється тільки тоді, 

коли їй надається можливість 

прикласти пізнання до самостійної 

діяльності, надати йому якесь 

зовнішнє вираження»  

(Ф. Фребель) 

 

«Розвивати уміння щось робити 

важливіше ніж завантажувати 

розум дитини інформацією, тому що 

перше, зосереджуючи на собі всі сили 

дитини, збагачує її розум пізнанням» 

(Ф. Фребель) 

 

«Не варто давати дитині готових 

істин. Ми маємо спрямувати дитину 

на шлях пізнання і, слідуючи за нею 

крок за кроком, підтримувати її і 

допомагати, де це необхідно» 

(Ф. Фребель) 

 

«Життя дитини полягає в грі; бути 

дитиною і грати – те ж саме; 

дитина, якій забороняють грати – 

стає хворою; дитина, яка 

відмовляється грати – хвора. 

Відповідно розвиток дитини має 

здійснюватися  грою» 

(Ф. Фребель) 

Дарунки Фребеля дітям 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

Київський університет імені  

Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки та психології 

 
Педагогічні читання 

 

Ідеї Ф. Фребеля:  

від минулого до сьогодення  
 

Наукова сесія  

історико-педагогічних студій 

 

 

 

(1782–1852) 

 

Київ – 2017 

 



Модератори проекту:  
ІВАНЮК Ганна Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології 

СТРИКУН Ольга Миколаївна, методист 

науково-методичного центру 

Управління освіти 

Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

ВЕНГЛОВСЬКА Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

ДЕМ’ЯНЕНКО Валентина Іванівна,  

викладач  

СІЧКАР Алла Дмитрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

        

Дата і час проведення:  

14 листопада 2017 року, 14 год. 00 хв. 

 

Місце проведення:  

Національна бібліотека України для 

дітей (м. Київ, вул. Я. Корчака, 60) 

 

Учасники: спеціалісти Управління 

освіти Шевченківської районної в місті 

Києві державної адміністрації та 

вихователі-методисти дошкільних 

навчальних закладів 

Шевченківського району м. Києва, 

професорсько-викладацький склад 

кафедри педагогіки та психології, 

студенти напрямів 

підготовки/спеціальностей: «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта» 
 

Педагогічні традиції Ф. Фребеля в 

руслі модернізації дошкільної освіти 

України 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, завідувач 

кафедри педагогіки та психології, 

доктор педагогічних наук, професор 

 

Життєпис Ф. Фребеля 

АНТИПІН Євген Борисович, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

 

Розвиток ідей Ф. Фребеля 

українськими педагогами кінця XIX - 

початку  XX ст. 

ЛЕВКІВСЬКА Інна, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта»  

ГАРМАШ Світлана, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

ПОТАПЕНКО Єлизавета, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

ТКАЧ Марина, магістрантка 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

Калейдоскоп ідей «Ф. Фребель: від 

минулого до сьогодення» 

ВЕНГЛОВСЬКА Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

Трансформація ідей Ф. Фребеля в 

теорії і практиці  сучасного 

українського дошкілля  

СІЧКАР Алла Дмитрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Практикум з матеріалом Ф. Фребеля 

ДЕМ’ЯНЕНКО Валентина Іванівна, 

викладач  

БОВСУНІВСЬКА Дарина, студентка ІІІ 

курсу спеціальності «Початкова освіта» 

ГНАТЮК Ольга, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Початкова освіта» 

 

Лірична авторська сторінка 

КРОТОВ Євгеній, студент ІІІ курсу 

спеціальності «Початкова освіта» 

 

Підбиття підсумків наукової сесії. 

 

Заповіт Ф. Фребеля: 

«Наслідуйте ідеї, а не форми»            


