
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

Педагогічні товариства – 
добровільні громадські організації 
вчителів, діячів педагогічної науки й 
народної освіти, які сприяють розробці 
актуальних проблем і питань теорії і 
практики навчання та виховання 
(Гончаренко С. Український педагогічний 
словник / Семен Гончаренко. – Київ: Либідь, 
1977. – с.255). 

Список просвітницьких товариств 
м. Києва 

1. Київське товариство взаємної 
допомоги (1897-1905). 

2. Київське товариство грамотності 
(1888-1908). 

3. Київське Фребелівське педагогічне 
товариство (1907-1917). 

4. Київське товариство народних 
дитячих садків (1907-1917). 

5. Київське товариство сприяння 
початковій освіті (1882-1918). 

6. Товариство «Просвіта» у м. Києві 
імені Т.Г. Шевченка (1906-1910). 

7. Українське товариство з 
дошкільного виховання «Дитяча 
хата» (1917-1919). 

8. Київська секція наукових 
працівників. 

(За монографією: Березівська Л.Д. Освітньо-
виховна діяльність київських просвітницьких 
товариств (друга половина ХІХ–поч. ХХ 
ст.) / Лариса Дмитрівна Березівська. – К. : 
Молодь, 1999. – 191 с.). 

Мої думки до педагогічної 
скарбнички 
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Київський університет 
імені Бориса Грінченка 
Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки та психології 
 

 

 

Громадсько-педагогічні товариства 
України ХХ століття: історія, 

здобутки, рефлексія 
 

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 
АНТИПІН Євген Борисович, 
старший викладач 
ДЕМ’ЯНЕНКО Валентина Іванівна, 
старший викладач 

 
Дата і час проведення:  

20 травня 2016 року, 09 год. 55 хв. 
Місце проведення: Педагогічний 

інститут, ауд. 222. 
 

Учасники: викладачі кафедри 
педагогіки та психології, студенти 
напрямів підготовки/спеціальності: 
«Дошкільна освіта», «Початкова 
освіта» ОКР «бакалавр», «магістр» 
 

Вітальне слово 
ЮРЧЕНКО Віктор Іванович, 
директор Педагогічного інституту, 
канд. психол. наук, доцент 

 

Вступне слово 
ІВАНЮК Ганна Іванівна, 
завідувач кафедри педагогіки та 
психології, д. пед. н., проф. 

 

Товариство «Просвіта»: історико-
педагогічний екскурс 
Колективний проект СИДОРЕНКО 
Наталії, ГАРАСИМЕНКО Богдани, 
студенток ІV курсу напряму 
підготовки «Початкова освіта» 

 

Діяльність Бориса Грінченка у 
товаристві «Просвіта» 
Колективна робота ГУРСЬКОЇ 
Валентини, ЗАВІТАШ Зінаїди, 
студенток ІV курсу напряму 
підготовки «Початкова освіта» 

 

Внесок громадсько-педагогічних 
товариств із дошкільного виховання 
у відкриття дитячих садків на 
національному ґрунті 
СВЯЖЕНІНА Марина, магістрантка 
VІ курсу спеціальності «Дошкільна 
освіта» 

 

Наступність у навчанні та вихованні 
дітей дошкільного віку в діяльності 
Київського товариства народних 
дитячих садків 
МУЗИЧУК Дар’я, студентка ІV курсу 
напряму підготовки «Дошкільна 
освіта» 

 

 

Авторська поетична сторінка 
БЕРІЗКО Марічка, студентка ІV 
курсу напряму підготовки 
«Початкова освіта» 

 

Образ учителя у теоретико-
практичній спадщині Григорія 
Сковороди 
ПАШУЛЯ Юлія, студентка ІV курсу 
напряму підготовки «Початкова 
освіта» 

 

Діяльність спеціальної комісії 
Київського фребелівського 
педагогічного товариства з 
розроблення питання підготовки 
керівниць літніх дитячих 
майданчиків 
ПОТАПЕНКО Єлизавета, студентка 
ІV курсу напряму підготовки 
«Дошкільна освіта» 

 

Інтерактивна вікторина «Гортаючи 
сторінки педагогічних товариств» 
Колективний проект КОЛЧІНОЇ 
Аліни, КАЗАКОВОЇ Ірини, 
студенток ІV курсу напряму 
підготовки «Початкова освіта» 

 
Круглий стіл. Підбиття підсумків 
наукової сесії. 


