
ПОРЯДОК РОБОТИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ — 

ХІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ

5 грудня 2019 року

Київський університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2

Час Захід Місце 
проведення

09.30–10.30 Реєстрація учасників конференції Хол І поверху

10.00–10.30 Покладання квітів до пам’ятника Борисові 
Грінченкові

10.30–11.00 Відкриття ХІІ Грінченківських читань Зала засідань 
(к. 207)

11.00–13.00 Пленарне засідання Зала засідань 
(к. 207)

13.00–13.40 Кава-брейк Їдальня

13.40–14.00 Екскурсія Музеєм Бориса Грінченка Музей Бориса 
Грінченка

14.00–16.30

Робота секцій

Зала засідань 
(к. 207)

Секція 1. Борис Грінченко в колі 
інтелектуальної еліти: дискусії про 
українську національну справу
Секція 2. Літературні та народопросвітні 
праці Бориса Грінченка і Марії Загірньої: 
історичні та політичні погляди
Секція 3. Мова творів Бориса Грінченка 
та «Словарь української мови»
Секція 4. Грінченкіана: сучасний стан 
та перспективи дослідження

16.30–17.00 Підбиття підсумків конференції Зала засідань 
(к. 207)

Робоча мова: українська.
Регламент:

доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв;
виступи на секції — до 10 хв;

запитання та обговорення — до 3 хв.
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Модератор:
Руснак Ірина Євгеніївна, директор Інституту філології Київського уні-

верситету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, про-
фесор

ВІДКРИТТЯ ХІІ ГРІНЧЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

10.30–11.00 Зала засідань (к. 207)

В С 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; 

Сулима Микола Матвійович, заступник директора з наукової роботи, 
завідувач відділу історії української літератури Інституту літера-
тури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, 
член-кореспондент НАН України; 

Маврін Олександр Олександрович, заступник директора з наукової 
роботи Інституту української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук; 

Бондар Наталя Іванівна, заступник генерального директора з наукової 
роботи Національного музею літератури України 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИДАННЯ СЕРІЇ 
«ГРІНЧЕНКО ЄВРОПЕЙСЬКИМИ МОВАМИ»

Грінченко Борис. Матильда Аґраманте 
(переклад іспанською Сергія Борщевського)
Натача Діас Агілера, Тимчасова повірена у справах Республіки Куба в Україні;
Борщевський Сергій Юхимович, перший віцепрезидент Асоціації укра-

їнських письменників, член Національної спілки театральних 
діячів України, член Національної спілки письменників України
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

11.00–13.00 Зала засідань (к. 207)

Д О П О В І Д І

Образ жінки-повстанки 
в поемі «Матильда Аґраманте» Бориса Грінченка
Руснак Ірина Євгеніївна, директор Інституту філології Київського універ-

ситету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор

Борис Грінченко й українська давня література 
Сулима Микола Матвійович, заступник директора з наукової роботи, 

завідувач відділу історії української літератури Інституту літера-
тури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, доктор філологічних наук, 
член-кореспондент НАН України

Онлайнова платформа текстологічного опрацювання 
корпусу творів Бориса Грінченка
Козлов Роман Анатолійович, професор кафедри української літератури 

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

Літературна спадщина Бориса Грінченка 
і подолання постколоніальної ідеології 
Ковбасенко Юрій Іванович, завідувач кафедри світової літератури 

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

Суб’єктно-емоційна кореляція дійсності в епістолярії Бориса Грінченка
Погребняк Інга Василівна, доцент кафедри журналістики та нових медіа 

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент

Борис Грінченко — перший бібліограф та видавець 
творчої спадщини Трохима Зіньківського
Кіраль Сидір Степанович, завідувач відділу національної бібліографії 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, доктор 
філологічних наук,  професор
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Борис Грінченко як редактор Кулішевого перекладу Біблії 
(до 200-ліття від дня народження Пантелеймона Куліша)
Яременко Василь Васильович, провідний науковий співробітник 

НДЛ  грінченкознавства Інституту філології Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, про-
фесор

КАВА-БРЕЙК

13.00–13.40 Їдальня

ЕКСКУРСІЯ МУЗЕЄМ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

13.40–14.00 Музей Бориса Грінченка

РОБОТА СЕКЦІЙ

14.00–16.30 Зала засідань (к. 207)

С е к ц і я  1

Борис Грінченко в колі інтелектуальної еліти: 
дискусії про українську національну справу

Національний імператив як категорія захисту, відтворення 
та розвитку української держави в публіцистиці Бориса Грінченка
Віталій Олександрович Гандзюк, завідувач кафедри журналістики та 

нових медіа Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
доцент

Проблеми національної ідентичності 
в науковій і художній спадщині Бориса Грінченка
Брага Ірина Іванівна, доцент кафедри української мови і літера-

тури Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, кандидат філологічних наук, доцент
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Між життям та смертю: італійський період життєпису 
Бориса Грінченка (на основі епістолярію Василя Доманицького 
з подружжям Грінченків)
Кузьменко Людмила Іванівна, провідний археограф Інституту української 

архео графії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України 

Видатні письменники в біографії та творчості Бориса Грінченка
Александрова Галина Андріївна, провідний науковий співробітник 

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського, доктор філологічних наук

Постать Бориса Грінченка у спогадах його учнів 
Іванюк Ганна Іванівна, завідувач кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор

Громадське та особисте у взаєминах подружжів Грінченків 
і Дорошенків 
Андрєєв Віталій Миколайович, професор кафедри історії України 

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

Борис Грінченко як ідеолог «Братерства тарасівців»
Стамбол Ігор Іванович, доцент кафедри бібліотекознавства та інфор-

мології Інституту журналістики Київського університету 
іме ні Бориса Грінченка, кандидат історичних наук

Б. Грінченко, І. Нечуй-Левицький, М. Хвильовий 
про національну самобутність української літератури
Горболіс Лариса Михайлівна, професор кафедри української мови і літе-

ратури Сумського державного педагогічного університету імені 
А.С. Макаренка, доктор філологічних наук, професор

Борис Грінченко як провідний діяч українського руху 
кінця ХІХ — початку ХХ ст.
Гирич Ігор Борисович, завідувач відділу джерелознавства нової історії 

України Інституту української археографії та джерелознавства 
імені М.С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук
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Б. Грінченко vs М. Драгоманов в українській гуманітаристиці 
Куценко Юлія Юріївна, доцент Морського коледжу Херсонської мор-

ської академії, кандидат історичних наук

С е к ц і я  2

Літературні та народопросвітні праці Бориса Грінченка 
і Марії Загірньої: історичні та політичні погляди

Конструювання пам’яті як пошук ідентичності: 
художні інтенції Бориса Грінченка — драматурга
Вірченко Тетяна Ігорівна, професор кафедри української літератури 

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

Національна культура як джерело літературної творчості 
Бориса Грінченка
Гурбанська Антоніна Іванівна, професор кафедри документознавства 

та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національ-
ного університету культури і мистецтв, доктор філологічних наук, 
професор

Генотворчі домінанти літературно-казкового здобутку 
Бориса Грінченка
Горбонос Ольга В’ячеславівна, доцент кафедри зарубіжної літератури 

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

Шкільництво у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, головний науковий співро-

бітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної 
літератури Інституту педагогіки НАПН України, доктор педаго-
гічних наук, доцент

Грінченкознавчі студії на Луганщині: здобутки і втрати
Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української літератури 

і компаративістики Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор
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Питання культури та міжкультурного діалогу 
в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка
Івасюк Оксана Михайлівна, доцент кафедри української літера-

тури Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, кандидат філологічних наук, доцент

Історичні взаємини українського 
та кримськотатарського народів у рецепції Б. Грінченка 
(на прикладі художніх та народопросвітніх праць)
Андрєєва Світлана Серафимівна, завідувач НДЛ  грінченкознав-

ства Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат історичних наук, доцент

Спадщина Бориса Грінченка: польський слід
Половинкіна Марія Ігорівна, старший викладач кафедри української 

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

Чайка-Лукович Ілона Сергіївна, старший викладач кафедри української 
літератури і компаративістики Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Провідні мотиви лірики Б. Грінченка та Ади Негрі
Євтушенко Світлана Олександрівна, доцент кафедри української літе-

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

Марія Грінченко-Загірня — перекладач п’єс Генріка Ібсена
Кушнєрьова Марина Олександрівна, старший викладач кафедри україн-

ської мови, літератури та методики навчання Глухівського націо-
нального педагогічного університету імені О.  Довженка, канди-
дат філологічних наук

Народопросвітні брошури Марії Грінченко 
та їхній суспільно-політичний контекст 
Лашко Михайло Васильович, старший науковий співробітник НДЛ грін-

ченкознавства Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук
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Етнографічні матеріали Бориса Грінченка 
у виданні «Криптадії Федора Вовка…»
Боряк Олена Олександрівна, старший науковий співробітник 

Державного наукового центру захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф, доктор історичних наук;

Мокроусов Андрій Борисович, виконавчий директор видавництва 
«Критика»

Праці Бориса та Марії Грінченків з історії шлюбу 
Яковлева Ірина Вадимівна, молодший науковий співробітник НДЛ грін-

ченкознавства Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Роль Бориса Грінченка у виданні творів Ганни Барвінок
Олещенко Тетяна Олександрівна, старший викладач Міжрегіональної 

академії управління персоналом

Поетика творчості Бориса Грінченка 
Левчик Надія Володимирівна, провідний науковий співробітник 

Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, кандидат 
філологічних наук

С е к ц і я  3

Мова творів Бориса Грінченка 
та «Словарь української мови»

Фонетичні засоби увиразнення авторської віри в об’єднувальну 
силу українського слова (на матеріалі творів Бориса Грінченка)
Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри української 

мови Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор

Редакторська діяльність Бориса Грінченка 
та мовна політика Російської імперії 
(в контексті політичних процесів ХІХ — початку ХХ ст.)
Видайчук Тетяна Леонідівна, доцент кафедри української мови 

Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент
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Словник Грінченка в дзеркалі емоційного інтелекту
Вишницька Юлія Василівна, доцент кафедри світової літератури 

Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор філологічних наук, доцент

Словник Бориса Грінченка 
як джерело дослідження мінімальної фразеології
Зубець Наталя Олександрівна, доцент кафедри української мови 

Запорізького національного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент

Лексикографічний опис етнонімів у «Словарі української мови» 
Бориса Грінченка 
Брага Ірина Іванівна, доцент кафедри української мови і літератури 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Мака-
ренка, кандидат філологічних наук

Борис Грінченко і народна фразеологія
Дроботенко Валентина Юріївна, доцент кафедри української мови 

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

Продуктивні словотвірні типи у «Словарі української мови» 
та сучасна мовна практика 
Заєць Валентина Григорівна, доцент кафедри української мови 

Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних наук

Лінгвопрагматичні особливості педагогічної комунікації 
(на матеріалі «Педагогічної спадщини» Бориса Грінченка)
Доценко Олена Леонідівна, заступник директора з наукової роботи 

і міжнародних проєктів Інституту філології Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук, доцент

Освітня лексика у «Словарі української мови» 
Бориса Грінченка
Бойко Марія Іванівна, аспірантка Інституту філології Київського уні-

верситету імені Бориса Грінченка
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Маркована лексика у словнику Бориса Грінченка: 
прагматичний аспект
Скляр Олена Олександрівна, аспірантка Інституту філології Київського 

університету імені Бориса Грінченка

«Абетка української мови»: від духовного відродження 
до національної безпеки
Кормакова Тетяна Леонідівна, викладач Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

Особливості стилістичного використання фразеологізмів 
у творах Бориса Грінченка
Котик Віта В’ячеславівна, магістрант V  курсу Інституту філології 

Київського університету імені Бориса Грінченка

С е к ц і я  4

Грінченкіана: сучасний стан 
та перспективи дослідження

Грінченкознавчі практики у вимірах вищої мистецької освіти 
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики 

музичного мистецтва Інституту мистецтв Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;

Лігус Ольга Марківна, доцент кафедри музикознавства та музичної 
освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат мистецтвознавства

Грінченкознавчі практики у вимірах Нової української школи 
Левітас Фелікс Львович, завідувач кафедри історичної та громадянської 

освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, 
професор;

Ковбасенко Юрій Іванович, завідувач кафедри світової літератури 
Інституту філології Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат філологічних наук, професор;

Лозова Ольга Борисівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи НВК «Домінанта»
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Формування образу світу особистості 
засобами підручників Бориса та Марії Грінченків
Нежива Людмила Львівна, професор кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор

Матеріальна культура хуторів Слобожанщини XVIII–XIX cт.: 
речі та «Словарь української мови» Бориса Грінченка 
Відейко Михайло Юрійович, завідувач НДЛ  археології, професор 

кафедри історії України Історико-філософського факультету 
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історич-
них наук, старший науковий співробітник

Популяризація творчої спадщини Грінченків 
українською газетою «Рада» (1906–1914 рр.)
Старовойтенко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник від-

ділу джерелознавства новітньої історії України Інституту укра-
їнської археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського 
НАН України, кандидат історичних наук

Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка 
харківським кооперативним видавництвом «Рух»
Подоляка Надія Степанівна, доцент кафедри видавничої справи 

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Традиції Бориса Грінченка в сучасному медійному просторі
Ангелова Мар’яна Степанівна, завідувач НВМ  тележурналістики 

Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка

Слово і час Б. Грінченка на сторінках часопису «Слово і час»
Бойко Надія Теодорівна, старший науковий співробітник відділу історії 

української літератури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка 
НАН України, заступник головного редактора журналу «Слово і 
час», кандидат філологічних наук

Практики комеморації: традиції та новації (на прикладі проєктів 
Історико-меморіального музею Михайла Грушевського)
Панькова Світлана Михайлівна, завідувач Історико-меморіального 

музею Михайла Грушевського, кандидат історичних наук
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Народознавчі дослідження Чернігово-Сіверщини: 
історична ретроспектива та сучасні практики
Боряк Олена Олександрівна, старший науковий співробітник 

Державного наукового центру захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф, доктор історичних наук
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