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НАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 
У СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Програма 
Всеукраїнської наукової конференції
(X щорічні Грінченківські читання)

ПОРЯДОК РОБОТИ

8 грудня 2017 року

Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б)

Час 
проведення Заходи Місце 

проведення
09.30–10.30 Реєстрація учасників конференції Хол (I поверх)
10.30–11.00 Відкриття конференції Ауд. 227

(зала засідань 
Вченої ради, 

II поверх) 
11.00–13.30 Пленарне засідання конференції

13.30–14.30 Обід Їдальня (I поверх)

14.30–16.00

Робота секцій
СЕКЦІЯ 1 

«Літературна творчість Бориса Грінченка 
в сучасній рецепції: методологія, ідеологія, 

поетика»

Ауд. 203

СЕКЦІЯ 2
«Доробок Бориса Грінченка: дидактичний аспект» Ауд. 204

СЕКЦІЯ 3
«Етнолінгвістичні параметри спадщини Бориса 

Грінченка»
Ауд. 306

СЕКЦІЯ 4
«Національно-культурне відродження 

в епістолярній і публіцистичній спадщині 
Бориса Грінченка»

Ауд. 206

СЕКЦІЯ 5 
«Науково-дослідні центри з вивчення спадщини 
громадсько-культурних діячів: форми наукової 

комунікації, нові суспільні виклики і перспективи»
Ауд. 207

16.00–16.30 Підбиття підсумків конференції Ауд. 203

Регламент:
доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв;

виступи на секціях — до 10 хв;
запитання та обговорення — до 3 хв.
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

8 грудня 2017 року

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.30–11.00 зала засідань Вченої ради (ауд. 227, II поверх)

Модератори: 
Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філоло-
гічних наук, професор;

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач НДЛ грінченкоз-
навства Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент

В C Т У П Н Е  С Л О В О

Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, академік 
НАПН України 

В І Т А Л Ь Н І  В И С Т У П И

Пісня на сл. Б. Грінченка, муз. В. Касьянова «Матері»
Виконує Карпук Богдан, студент V курсу Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка

Романс на сл. Б. Грінченка, муз. М. Малого «Весна іде»
Виконує Лукава Дарина, студентка VІ курсу Інституту мистецтв 

Київського університету імені Бориса Грінченка 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

11.00–13.30 зала засідань Вченої ради (ауд. 227, II поверх)

Презентація третьої книги «Етнографічна спадщина» 
багатотомного зібрання творів Бориса Дмитровича Грінченка 
(видавництво Київського університету імені Бориса Грінченка, 2017)
Яременко Василь Васильович, провідний науковий співробітник НДЛ 

грінченкознавства Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, професор 

Д О П О В І Д І

Український національний рух доби Бориса Грінченка
Левітас Фелікс Львович, завідувач кафедри історичної та громадянської 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор

Постать Бориса Грінченка 
в сучасному інформаційному просторі України
Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-

філософського факультету Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор історичних наук, професор

Інформаційно-бібліографічний ресурс 
«Грінченко Борис Дмитрович» 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В.О. Сухомлинського 
як складник української біографістики
Березівська Лариса Дмитрівна, директор Державної науково-педагогіч-

ної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктор педаго-
гічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Борис Грінченко та імперська цензура: сторінками справ 
архівного фонду окремого цензора внутрішньої цензури в Одесі
Бацак Костянтин Юрійович, директор Інституту мистецтв Київського 

університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, 
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доцент; Бєлоусова Лілія Григорівна, в.  о. директора Державного 
архіву Одеської області, кандидат історичних наук

Синкретизм мотивів у ліриці Бориса Грінченка: 
від національного пафосу до саркастичної інвективи
Єременко Олена Володимирівна, директор Інституту філології 

Київського Університету імені Бориса Грінченка, доктор філоло-
гічних наук, професор

Самобутність художньої асиміляції 
фольклорно-міфологічних джерел у поезії Бориса Грінченка
Погребенник Володимир Федорович, завідувач кафедри україн-

ської літератури Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор філологічних наук, професор

Традиції поетики Бориса Грінченка у сучасній українській прозі 
для дітей та юнацтва
Качак Тетяна Богданівна, доцент кафедри фахових методик і техно-

логій початкової освіти, докторант кафедри української літера-
тури Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, кандидат філологічних наук

Морально-етичний імператив 
жанру літературної казки у творчості Б. Грінченка 
(на змістовому конструкті тексту «Сопілка»)
Горбонос Ольга В’ячеславівна, доцент кафедри світової літератури 

і  культури імені проф. О.  Мішукова. Херсонського державного 
університету, кандидат філологічних наук

Грінченкова лексикографічна праця 
«Словарь української мови»: до 110 річниці публікації першого тому
Мовчун Антоніна Іванівна, старший науковий співробітник НДЛ грін-

ченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

ОБІД

13.30–14.30 Їдальня (I поверх)
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РОБОТА СЕКЦІЙ

14.30–16.00

С Е К Ц І Я  1

Літературна творчість Бориса Грінченка в сучасній рецепції: 
методологія, ідеологія, поетика

Ауд. 203
Модератори:
Круль Лариса Миколаївна, доцент кафедри фахових методик і техноло-

гій початкової освіти Прикарпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук;

Гончаренко Алла Миколаївна, старший науковий співробітник Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент

Нью-йоркське подзвіння за Борисом Грінченком
(на матеріалі газети «Свобода»)
Руснак Ірина Євгенівна, професор кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук

Образ української минувшини у творах Бориса Грінченка
Борисенко Катерина Григорівна, доцент кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Дилогія Бориса Грінченка «Серед темної ночі», 
«Під тихими вербами»: семіозис композиції
Вірченко Тетяна Ігорівна, професор кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук

Типологія образів дітей в оповіданнях Бориса Грінченка
Круль Лариса Миколаївна, доцент кафедри фахових методик і техноло-

гій початкової освіти Прикарпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук



6

Літературна спадщина Бориса Грінченка: для дітей і про дітей
Гончаренко Алла Миколаївна, старший науковий співробітник 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, 
доцент

Екзистенціал самотності у творах Б. Грінченка для дітей 
Галаган Валентина Володимирівна, старший викладач кафедри україн-

ської літератури Херсонського державного університету

Образ дитини у творчості Бориса Грінченка та Чарльза Діккенса
Блохіна Наталія Олексіївна, старший викладач кафедри української 

літератури і компаративістики Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Змалювання тогочасного становища дітей 
у творах Б. Грінченка
Прохорчук Віра, студентка III курсу Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка

Психологізм характерів у дитячих оповіданнях Б. Грінченка 
Бахтіарова Тетяна Василівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук

Людина «межі» в повістях О. Кобилянської «Земля» 
та Б. Грінченка «Серед темної ночі» й «Під тихими вербами»
Кирилюк Світлана Дмитрівна, доцент кафедри української літера-

тури Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат філологічних наук

Невідомі художні твори Бориса та Насті Грінченків: 
до текстологічної інтерпретації
Яковлева Ірина Вадимівна, аспірантка кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Особливості поетики реалізму в художній прозі Б. Грінченка
Жигун Сніжана Віталіївна, доцент кафедри української літератури і 

компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук
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Проблеми виховання національної самосвідомості 
молодого покоління у творчій спадщині Бориса Грінченка
Коломієць Наталія Андріївна, доцент кафедри виховних технологій та 

педагогічної творчості Уманського державного педагогічного уні-
верситету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Культурологічні засади мистецтва 
у творчий спадщині Бориса Грінченка
Добридень Алла Володимирівна, доцент кафедри виховних технологій 

та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Інтенції до поетичної спадщини Бориса Грінченка 
у вокальний ліриці XXI ст.
Тетеря Віктор Михайлович, доцент кафедри академічного та естрад-

ного вокалу Інституту мистецтв Київського університету 
імені Бориса Грінченка;

Каблова Тетяна Борисівна, доцент кафедри академічного та естрадного 
вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат мистецтвознавства

Музичний світ Бориса Грінченка
Маркуляк Лариса Василівна, доцент кафедри української літера-

тури Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат філологічних наук

Реалізація духовного потенціалу 
вокально-хорових творів на слова Бориса Грінченка 
у загальній музичній освіті
Сібріна Ганна Сергіївна, студентка V курсу спеціальності «Музичне 

мистецтво» Інституту мистецтв Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Переклади Бориса Грінченка 
у контексті вивчення англійської літератури 
студентами спеціальності «Початкова освіта»
Близнюк Тетяна Олександрівна, доцент кафедри педагогіки почат-

кової освіти, докторант кафедри української літератури 
Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, кандидат педагогічних наук



8

Переклади Бориса Грінченка в контексті розбудови 
вітчизняної літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.
Луцюк Микола Володимирович, доцент кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Проблематика малої прози Бориса Грінченка
Вербицька Олена Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 102

Новаторство драматургії Бориса Грінченка
Гербик Ірина Юріївна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 102

Вивчення творчості Бориса Грінченка 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів: новий підхід
Кушнір Тетяна Іванівна, вчитель української мови та літератури 

Українського коледжу імені В.О. Сухомлинського

Дискурс неонародництва в сучасній українській романістиці
Башкірова Ольга Миколаївна, докторант кафедри української літе-

ратури і компаративістики Інституту філології Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, 
доцент

Поетика романтичних балад 
Бориса Грінченка та Якова Щоголева
Немченко Іван Васильович, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук

Мотиви і поетика ліро-епосу Бориса Грінченка
Чухонцева Наталія Дмитрівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат філологічних наук

Борис Грінченко в оцінці В’ячеслава Чорновола
Матвійчук Оксана Євгенівна, доцент кафедри історичної та грома-

дянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педа-
гогічних наук
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С Е К Ц І Я  2

Доробок Бориса Грінченка: дидактичний аспект

Ауд. 204
Модератори:
Романюк Світлана Захарівна, професор кафедри педагогіки та мето-

дики початкової освіти Чернівецького національного універси-
тету імені Юрія Федьковича, доктор педагогічних наук;

Бурко Ольга Василівна, молодший науковий співробітник НДЛ грін-
ченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Проблема рідномовної освіти українців 
у творчій спадщині Б. Грінченка
Романюк Світлана Захарівна, професор кафедри педагогіки та мето-

дики початкової освіти Чернівецького національного універси-
тету імені Юрія Федьковича, доктор педагогічних наук

Методологічна рефлексія дидактичного доробку 
Бориса Грінченка в умовах модернізації освітньої галузі
Мариновська Оксана Яківна, завідувач кафедри менеджменту та освіт-

ніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післяди-
пломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Розвиток поглядів Бориса Грінченка 
на засади творення підручників для української національної школи
Руснак Іван Степанович, завідувач кафедри іноземних мов 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педаго-
гічних наук, професор

Проблема підручникотворення у творчій спадщині Бориса Грінченка
Адамович Галина Миколаївна, старший викладач кафедри менеджменту 

та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Народні загадки як методичний компонент підручників Б. Грінченка
Бурко Ольга Василівна, молодший науковий співробітник НДЛ грін-

ченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук



10

Українська освіта в осмисленні Бориса Грінченка: 
історико-педагогічний аспект
Келембет Людмила Іванівна, старший викладач кафедри менеджменту 

та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

Реалізація доробку Бориса Грінченка 
в системі підготовки вчителів початкової школи
Бахмат Наталія Валеріївна, доцент кафедри теорії та методик почат-

кової освіти Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, доцент

Значення педагогічної спадщини Бориса Грінченка 
в контексті формування професійної компетентності 
майбутніх філологів
Горохова Тетяна Олександрівна, аспірантка, викладач кафедри укра-

їнської мови Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Методика використання науково-популярних нарисів 
Б. Грінченка під час ознайомлення дітей 
з явищами та об’єктами природи 
Бабюк Тетяна Йосипівна, доцент кафедри теорії та методик дошкіль-

ної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук

Національне виховання молоді 
на засадах педагогічної концепції Бориса Грінченка
Демчик Катерина Іванівна, старший викладач кафедри теорії та мето-

дик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук

Особливості вивчення публіцистичної спадщини 
Бориса Грінченка у вищій школі: новітні підходи
Хамедова Ольга Анатоліївна, доцент кафедри української літератури і 

компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Естетичне виховання дітей засобами малих фольклорних жанрів
Каньоса Наталія Григорівна, доцент кафедри теорії та методик дошкіль-

ної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка, кандидат психологічних наук
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Формування світогляду дитини старшого дошкільного віку 
засобами української народної казки
Олійник Олена Михайлівна, асистентка кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка

Звернення до педагогічної спадщини Бориса Грінченка 
у контексті формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя
Дзюбенко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри виховних тех-

нологій та педагогічної творчості Уманського державного педаго-
гічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних 
наук

Методика лекції — прес-конференції 
(на матеріалі творчості Бориса Грінченка)
Бондаренко Лідія Григорівна, доцент кафедри української літератури 

Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук

Національно-культурний розвиток особистості 
у педагогічній спадщині Бориса Грінченка
Макарчук Вікторія Вікторівна, доцент кафедри виховних технологій 

та педагогічної творчості Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Борис Грінченко як педагог-просвітитель українського народу
Лемко Галина Іванівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та соці-

альної роботи Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук

Народні мотиви у творах Бориса Грінченка
Козіна Тетяна Федорівна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 102
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С Е К Ц І Я  3

Етнолінгвістичні параметри спадщини Бориса Грінченка

Ауд. 306

Модератори:
Ватаманюк Галина Петрівна, старший викладач кафедри теорії та мето-

дик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук;

Мовчун Антоніна Іванівна, старший науковий співробітник НДЛ 
грінченкознавства Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Національно-просвітницькі компоненти 
фольклористичної діяльності Бориса Грінченка
Мовчун Антоніна Іванівна, старший науковий співробітник НДЛ 

грінченкознавства Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Рідномовне середовище як чинник 
особистісного зростання дошкільника 
в лінгводидактичній спадщині Б. Грінченка
Ватаманюк Галина Петрівна, старший викладач кафедри теорії та мето-

дик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук

Етнографічна спадщина Бориса Грінченка 
як матеріал для історико-діалектологічного дослідження 
Видайчук Тетяна Леонідівна, доцент кафедри української мови 

Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філологічних наук

Репрезентація міфологічних уявлень українців у фразеології 
(на матеріалі «Словаря української мови» Б. Грінченка)
Чибор Ірини Степанівни, старший викладач кафедри української літе-

ратури і компаративістики Інституту філології Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук
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Суб’єкт як ключова синтаксема 
функційно-семантичної структури речень із поширювачами 
(на матеріалі творів Бориса Грінченка)
Воробець Олексій Дмитрович, докторант кафедри загального і герман-

ського мовознавства Прикарпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук

Мовні питання в епістолярії Бориса Грінченка
Найрулін Анатолій Олександрович, доцент кафедри української філології 

та загального мовознавства Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), кандидат філологічних наук

Доробок Бориса Грінченка 
у царині української перекладацької творчості
Рейдало Віталіна Станіславівна, викладач кафедри теорії та практики 

перекладу ННІ іноземних мов Черкаського національного універ-
ситету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук

С Е К Ц І Я  4

Національно-культурне відродження в епістолярній
 і публіцистичній спадщині Бориса Грінченка

Ауд. 206
Модератори:
Ворощук Оксана Дмитрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук;

Івасюк Оксана Михайлівна, старший науковий співробітник НДЛ грін-
ченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Критерії оцінки художнього твору 
в літературно-критичних розмислах Бориса Грінченка
Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор



14

Розвиток української культури та національної ідеї 
у епістолярній спадщині Бориса Грінченка
Ворощук Оксана Дмитрівна, доцент кафедри соціальної педагогіки 

та  соціальної роботи Прикарпатського національного універси-
тету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук

Україноцентричні коди епістолярію Бориса Грінченка
Погребняк Інга Василівна, докторант кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Листування О. Кобилянської з Б. Грінченком: 
лінгвістичний аспект
Агафонова Алла Миколаївна, доцент кафедри сучасної української 

мови Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат філологічних наук

Листування Бориса Грінченка з Лесею Українкою 
як джерело з історії українського національного руху 
кінця ХІХ — початку ХХ століття
Беззуб Юрій Віленович, старший викладач кафедри історичної та гро-

мадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Творчі задуми та життєві реалії у листуванні  
Бориса Грінченка та Сергія Єфремова 
Івасюк Оксана Михайлівна, старший науковий співробітник НДЛ грін-

ченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Концепція подолання націокультурних кордонів 
як трансгресія в епістолярії Б. Грінченка
Чорна Марина Миколаївна, заступник керівника навчально-методич-

ного відділу Херсонського державного університету

Настя Грінченко і «Спілчани»: 
між національним і класовим вибором
Клименко Нінель Павлівна, доцент кафедри історичної та громадянської 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук
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Методологічні аспекти біографічних нарисів 
з друкованої спадщини Б.Д. Грінченка
Стамбол Ігор Іванович, науковий співробітник Інституту біогра-

фічних досліджень Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського, кандидат історичних наук

Особистість учителя національної школи 
в публіцистиці Б. Грінченка
Резніченко Ірина Геннадіївна, старший викладач кафедри виховних техно-

логій та педагогічної творчості Уманського державного педагогіч-
ного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук

Марія Грінченко як популяризатор спадщини Б. Грінченка 
в добу української революції (1917–1921  рр.)
Лашко Михайло Васильович, молодший науковий співробітник НДЛ 

грінченкознавства Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

С Е К Ц І Я  5

Науково-дослідні центри з вивчення спадщини 
громадсько-культурних діячів: форми наукової комунікації, 

нові суспільні виклики і перспективи

Ауд. 207
Модератори:
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач НДЛ грінченкоз-

навства Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент;

Атаманчук Вікторія Петрівна, докторант Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат філологічних наук, доцент

Музей Бориса Грінченка у роботі зі слухачами курсів 
підвищення педагогічної кваліфікації
Дудар Ольга Володимирівна, доцент кафедри історичної та громадянської 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук



16

Вивчення художньої творчості Івана Огієнка 
у науково-дослідному центрі огієнкознавства
Атаманчук Вікторія Петрівна, докторант Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат філологічних наук, доцент

Співпраця музеїв з навчальними закладами: 
набуття науково-дослідницьких навиків у шкільної молоді
Ященко Марія Сергіївна, вчитель української мови та літератури, 

зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів № 102

Видавнича діяльність родини Грінченків у Чернігові: 
соціально-політичний аспект
Поліщук Тетяна Ігорівна, заступник директора з навчально-вироб-

ничих питань Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Роль меморіальних музеїв у збереженні 
національно-культурної спадщини України
Шаповал Ольга Олександрівна, завідувач Музею-садиби Катерини 

Білокур (с. Богданівка Яготинського району Київської обл.)

Роль НДЛ грінченкознавства та Музею Бориса Грінченка у 
формуванні національної свідомості 
й соціокультурної комунікації
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач НДЛ грінченкоз-

навства Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

16.00–16.30 Ауд. 203


