
ТВОРЧІ ПРОЕКТИ СТУДЕНТІВ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА 

ОСВІТА» З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Велике слово – школа! Се скарб найкращий кожного 

народу, се золотий ключ, що розмикає пута 

несвідомості, се шлях до волі, до науки, до добробуту» 

Софія Русова 

Мої думки до педагогічної 

скарбнички 
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Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки та психології 
 

 

 

Творчість Софії Русової : погляд 

крізь призму часу 

 

Наукова сесія історико-педагогічних 

студій  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Київ - 2016 

 

“Словник-

довідник для 

школяра” 

Журавльова 

Анастасія, 

Кутова Анна, 

Прима 

Людмила ПОб-

3-14-2Од 

  

Журнал “Галерея вітчизняних педагогів” 

Пашуля Юлія, Юрчук Яна 

Поб-3-14-2Од 

  

Буклет 

Гуманістични

й концепт 

західноєвроп

ейської 

педагогіки» 

Марецький 

Олександр 

ПОб-4-14-2Од 

  



Модератори проекту:  

 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та 

психології 

ВЕНГЛОВСЬКА Олена Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

Дата і час проведення:  

17 березня 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» 

 
 
 

Постать С. Русової в палітрі 

українських педагогів  

ІВАНЮК Ганна Іванівна, 

завідувач кафедри педагогіки та 

психології, д. пед. н., проф. 

 

 

Ідеї С. Русової про виховання дітей 

дошкільного віку на сторінках 

часопису «Світло» (1910-1914) 

СВЯЖЕНІНА Марина, студентка-

магістрантка VІ курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта» 

 

Впровадження ідей С. Русової про 

використання художньої праці у 

роботі з дітьми дошкільного віку: 

демонстраційна студія 

ТКАЧ Марина, студентка ІV курсу 

напряму підготовки «Дошкільна 

освіта» 

 

Внесок С. Русової у розвиток 

підручникотворення для початкової 

школи 

СИДОРЕНКО Наталія, студентка ІV 

курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» 

 

Реалізація ідей С. Русової у практиці 

сучасних дошкільних навчальних 

закладів 

МАТЮШИНЕЦЬ Яна, студентка-

магістрантка VІ курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта» 

 

 

 

Презентація Web-сайту «Відома й 

невідома Софія Русова»  

КОЛЧІНА Аліна, студентка ІV 

курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» 

 

Авторська поетична сторінка 

БЕРІЗКО Марічка, студентка ІV 

курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» 
 

 

Інтерактивна вікторина «Подорож 

стежками С. Русової» 

Колективний проект ГУРСЬКОЇ 

Валентини, ГАРАСИМЕНКО 

Богдани, студенток ІV курсу 

напряму підготовки «Початкова 

освіта» 

 

Круглий стіл. Підбиття підсумків 

наукової сесії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


