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Київський університет 
імені Бориса Грінченка 
Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки та психології 
 

 

 

Розвиток культурно-освітніх ідей 
Бориса Грінченка в умовах 
функціонування сучасного 

багатопрофільного університету 
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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:  

08 грудня 2016 року, 14 год. 25 хв. 
Місце проведення: Педагогічний 

інститут (м. Київ, бульв. І. Шамо, 
18/2), ауд. 205  

 
Учасники: професорсько-

викладацький склад кафедри 
педагогіки та психології, студенти 
напрямів підготовки/спеціальності: 
«Дошкільна освіта», «Початкова 
освіта», «Хореографія», наукові 
співробітники відділу історії 
педагогіки Інституту педагогіки 
НАПН України 
 

Соціально-культурна місія вчителя 
в теоретико-практичній спадщині 
Бориса Грінченка 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, завідувач 
кафедри педагогіки та психології, 
доктор педагогічних наук, професор 

 

 
Школи, у яких вчителював Борис 
Грінченко: спогади Марії Грінченко 

АНТОНЕЦЬ Наталія Борисівна, 
старший науковий співробітник 
відділу історії педагогіки Інституту 
педагогіки НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший, 
науковий співробітник 

 
 
Погляди Бориса Грінченка та Софії 
Русової на формування базових 
якостей особистості 

ТКАЧ Марина, магістрантка V курсу 
спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

 
Сучасність ідеї народності в 
педагогічній спадщині Бориса 
Грінченка  

ГАРМАШ Світлана, ЛЕВКІВСЬКА 
Інна, студентки ІV курсу напряму 
підготовки «Дошкільна освіта» 

 
 

Використання художніх творів 
Бориса Грінченка у роботі з учнями 
початкової школи: із досвіду роботи 
Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №9 

БАБЕНКО Аліна, магістрантка VІ 
курсу спеціальності «Початкова 
освіта», вчитель початкових класів 

 
 
Постать Бориса Грінченка очима 
студентів 

СИДОРЕНКО Наталія, магістрантка 
V курсу спеціальності 
«Хореографія» 

 
 
Інтерактивна вікторина «Життя і 
діяльність Бориса Грінченка» 

ТАРАСЕВИЧ Олександра, 
ХІЖІНСЬКА Яніна, студентки ІV 
курсу напряму підготовки 
«Початкова освіта» 

 
 

 
Круглий стіл. Підбиття підсумків 
наукової сесії. 
 
 
 

 


