
ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ 

Нестор Літописець 

(бл. 1056 - бл.1113) 

Основоположник  

історіографії, перший 

вітчизняний історик, 

письменник, мислитель, 

вчений, чернець Києво-

Печерського монастиря 

 
 

 

Юрій Котермак 

(1450, Дрогобич, –  

4 лютого 1494, Краків) 

Перший український  

автор друкованої 

книжки 

 

 

Іван Федоров 

(бл. 1525-1583) 

засновник  

книгодрукування в  

Україні 

 

 

 
Іов Борецький 

(близько 1570 – 1631) 

митрополит 

київський,  

громадський діяч,  

педагог, письменник 
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Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки та психології 
 

 

 

Українська писемність у 

персоналіях 
 

Наукова сесія історико-педагогічних 

студій  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2016 



 

Модератори проекту:  

 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та 

психології 

ВЕНГЛОВСЬКА Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

СІЧКАР Алла Дмитрівна, кандидат 

педагогічних наук, старший викладач 

 

 

Дата і час проведення:  

09 листопада 2016 року, 10 год. 30 хв. 

Місце проведення: Музей книги і 

друкарства України (м. Київ, вул. 

Лаврська, 9, корпус 9 (територія 

Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника))  

 

Учасники: викладачі кафедри 

педагогіки та психології, студенти 

напрямів підготовки/спеціальності: 

«Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта» ОКР «бакалавр», «магістр» 

 

 

 

 

 

Ґенеза української писемності у 

поступі віків 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, завідувач 

кафедри педагогіки та психології, 

доктор педагогічних наук, професор 
 

 

Відродження української абетки 

ЧЕБАНИК Василь Якович, 

Заслужений діяч мистецтв, член-

кореспондент Національної академії 

мистецтв України, професор 

 

 

Проблема розвитку української 

писемності в дослідженнях сучасних 

науковців 

ТКАЧ Марина, магістрантка V курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» 
 

 

Нестор Літописець: витоки 

української писемності 
ПОТАПЕНКО Єлизавета, 

магістрантка V курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта» 

 

 

Внесок українських педагогів у 

розвиток української писемності 

МАКСЮТА Дар’я, студентка ІV курсу 

напряму підготовки «Дошкільна 

освіта» 

 

Особливості навчання грамоти в 

школах Київської Русі 

ЧЕПУРНА Ірина, магістрантка VІ 

курсу спеціальності «Початкова 

освіта» 

 

Презентація колекції кириличних 

видань (матеріали із фондів 

Педагогічного музею України) 

ГАРМАШ Світлана, 

ЛЕВКІВСЬКА Інна, студентки ІV 

курсу напряму підготовки 

«Дошкільна освіта» 

 

 

Екскурсія-огляд  

експозицій виставок: 

 «Полотняне письмо». Виставка 

творів Бориса Михайлова (1959–

2015)»; 

 «Креативна книга Олени 

Медведєвої». 

 

 

 

 

 

 

 

 


