
Корисні посилання: 

1. Віртуальний музей.  

Режим доступу:  

http://wiki.kubg.edu.ua/Віртуальний_

музей 

2. Словник Грінченка і сучасність.  

Режим доступу:  

http://wiki.kubg.edu.ua/Словник_Грінч

енка_та_сучасність 

3. Сторінка Бориса Грінченка.  

Режим доступу:  

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytiv

ka/storinka-b-d-grinchenka.html 

4. Біографічно-літературний портал 

«Грінченко-онлайн».  

Режим доступу:  

http://grinchenko.kubg.edu.ua/ 

5. Повнотектсова колекція творів 

Б.Грінченка.  

Режим доступу:  

http://library.kubg.edu.ua/resursi/e-

resursy/2012-08-15-10-09-

40/povnotekstova-kolektsiia.html 

 

 

 

 

 

 

 

Мої думки до педагогічної 
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Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки та психології 

Педагогічний музей України 

 

Педагогічні ідеї Бориса і Марії 

Грінченків у контексті 

розбудови Нової української 

школи  

 

 
Наукова сесія історико-

педагогічних студій  

 

 

Київ – 2018 

 



Модератори проекту:  

Іванюк Ганна Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та 

психології 

Антипін Євген Борисович, кандидат 

педагогічних наук 

Венгловська Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Дем’яненко Валентина Іванівна,  

викладач  

Січкар Алла Дмитрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Дата і час проведення:  

05 грудня 2018 року, 11 год. 35 хв. 

 

Місце проведення:  

Педагогічний музей України  

(м. Київ, вул. Володимирська, 57) 

 

Учасники: професорсько-

викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології, студенти 

спеціальностей: «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», наукові 

співробітники Педагогічного музею 

України 
 

 

Вітальне слово 

Міхно Олександр Петрович, 

директор Педагогічного музею 

України 
 

Педагогічна діяльність Бориса і 

Марії Грінченків  

Яремчук Анна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» 
 

Марія Грінченко про зміст , форми 

і методи навчання дітей 

Левківська Інна, магістрантка VІ 

курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» 

 

Образ вчителя в педагогічній 

спадщині Марії і Бориса 

Грінченків  

Гармаш Світлана, магістрантка V 

курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» 
 

Педагогічний пазл-ідей родини 

Грінченків 

Секач Катерина, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

Ярошенко Марина, Федоренко 

Олександра, студентки ІІ курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

 

 

Ідеал сімейного виховання в 

контексті педагогіки партнерства 

Моргачова Аліна, студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

Огляд праць Бориса та Марії 

Грінченків з фондів Педагогічного 

музею України 

Полюхович Тетяна, головний 

зберігач фондів Педагогічного музею 

України 
 
 

 

Круглий стіл. Підбиття підсумків 

наукової сесії. 

 

 
 

«Виховати розум дитини, наскільки це 

можливо для народної школи, розвинути, 

зміцнити і зробити його здатним до подальшої 

діяльності…» 

Борис Грінченко 

 

«І коли ми пригадаємо, що колись діти і 

вчителі нетерпляче дожидалися ,  коли 

нарешті задзвонить дзвоник і можна буде йти 

додому, то тепер у нашій гімназії після 

навчання зостаються і працюють у гуртках і 

діти, і вчителі…» 

Марія Грінченко 


