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ПОРЯДОК РОБОТИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

(ХIV ГРІНЧЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ)
«УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА»

Час Захід Посилання на онлайн-
платформу проведення

09.45–10.00 Під’єднання  
учасників конференції Підключення  

до платформи Zoom:
https://zoom.us/j/9751567
2955?pwd=V1l5SlFIanRaND

BlalhzMlBBK3VYZz09  
Ідентифікатор  
конференції:

975 1567 2955

10.00–10.30 Відкриття конференції

10.30–12.00 Пленарне засідання

12.00–12.30 Презентація  
наукових видань

12.30–13.00 Перерва

13.00–16.30

Робота дискусійних  
платформ

Дискусійна платформа 1 
Карта і територія:  

межі та помежів’я у спадщині 
Бориса Грінченка

Підключення  
до платформи Zoom:

https://zoom.us/j/9751567
2955?pwd=V1l5SlFIanRaND

BlalhzMlBBK3VYZz09
Ідентифікатор  
конференції:

975 1567 2955
Дискусійна платформа 2 
Проблеми національної  
ідентичності у науковій  

і художній спадщині  
Бориса Грінченка

Підключення  
до платформи Google Meet:
https://meet.google.com/
xqp-wsby-vdd?authuser=0

Дискусійна платформа 3  
Постать Бориса Грінченка 
в умовах модернізаційних 

змін українського суспільного  
життя та антиімперського 

дискурсу в Наддніпрянській 
Україні наприкінці ХІХ —  

на початку ХХ ст.

Підключення  
до платформи Google Meet:
https://meet.google.com/ 

zhd-yskf-
gix?authuser=0&hs=122

https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://meet.google.com/xqp-wsby-vdd?authuser=0 
https://meet.google.com/xqp-wsby-vdd?authuser=0 
https://meet.google.com/zhd-yskf-gix?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/zhd-yskf-gix?authuser=0&hs=122
https://meet.google.com/zhd-yskf-gix?authuser=0&hs=122


	 3

Час Захід Посилання на онлайн-
платформу проведення

13.00–16.30

«Народницький резистанс» 
vs модерний «український 
проєкт» Бориса Грінченка
Дискусійна платформа 4 

Внесок родини Грінченків  
у теорію та практику  

української педагогіки  
та національної школи.

Борис Грінченко  
і «слов’янський світ»:  

соціокультурні виміри,  
перекладацькі стратегії

Підключення  
до платформи Google Meet:
https://meet.google.com/

nem-vovy-utk

Круглий стіл  
«Від словника Бориса  
Грінченка до сучасних  

лексикографічних систем»

Підсекція 1  
Українське словникарство: 

традиції та інновації

Підключення  
до платформи Google Meet:
https://meet.google.com/

bbd-cmck-vmv

Підсекція 2  
Одиниці мови та мовлення: 

досвід систематизації

Підключення  
до платформи Google Meet:
https://meet.google.com/

wou-bnid-aji 

16.30–17.00 Підбиття підсумків  
конференції

Підключення  
до платформи Zoom:

https://zoom.us/j/9751567
2955?pwd=V1l5SlFIanRaND

BlalhzMlBBK3VYZz09 
Ідентифікатор  
конференції:

975 1567 2955

Посилання на дошку конференції: 
https://padlet.com/s_zhyhun/Grinchenko_conference 

Регламент:
доповіді на пленарному засіданні — до 15 хв;

виступи на дискусійних платформах, круглому столі — до 7 хв;
запитання та обговорення — до 3 хв.

https://meet.google.com/nem-vovy-utk
https://meet.google.com/nem-vovy-utk
https://meet.google.com/bbd-cmck-vmv
https://meet.google.com/bbd-cmck-vmv
https://meet.google.com/wou-bnid-aji
https://meet.google.com/wou-bnid-aji
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://zoom.us/j/97515672955?pwd=V1l5SlFIanRaNDBlalhzMlBBK3VYZz09
https://padlet.com/s_zhyhun/Grinchenko_conference
https://padlet.com/s_zhyhun/Grinchenko_conference
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

8 грудня 2021 року

Модератор: 
Руснак Ірина Євгеніївна, директор Інституту філології Київського  
університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри україн-
ської літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор  
філологічних наук, професор

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

10.00–10.30

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Огнев’юк Віктор Олександрович, ректор Київського університету 
імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор, акаде-
мік Національної академії педагогічних наук України

Жулинський Микола Григорович, директор Інституту літератури іме-
ні Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, доктор філоло-
гічних наук, професор, академік Національної академії наук України 

Папакін Георгій Володимирович, директор Інституту української ар-
хеографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної 
академії наук України, доктор історичних наук, провідний науковий 
співробітник

Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора з науково-екс-
периментальної роботи Інституту педагогіки Національної акаде-
мії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, старший  
науковий співробітник

Омельчук Сергій Аркадійович, перший проректор Херсонського дер-
жавного університету, професор кафедри української і слов’янської 
філології та журналістики Факультету української й іноземної філо-
логії та журналістики, доктор педагогічних наук, доцент
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

10.30–12.00

ДОПОВІДІ

Борис Грінченко про способи регулювання творчого натхнення
Руснак Ірина Євгеніївна, директор Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри української 
літератури, компаративістики і грінченкознавства, доктор філоло-
гічних наук, професор

«Видавниче товариство імені Б. Грінченка»:  
кілька штрихів до діяльності

Стамбол Ігор Іванович, доцент кафедри бібліотекознавства та інформо-
логії Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грін-
ченка, кандидат історичних наук

Презентація різножанрової спадщини Бориса Грінченка  
у книжковому проєкті «Рада»: тематичний покажчик змісту 
(1906–1908 роки)

Старовойтенко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник відді-
лу джерелознавства новітньої історії України Інституту української архео-
графії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії 
наук України, кандидат історичних наук

Топос провінції у прозі Бориса Грінченка
Романенко Олена Віталіївна, професор кафедри історії української літера-
тури, теорії літератури та літературної творчості, заступник директора з на-
уково-педагогічної роботи Інституту філології Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, доцент

Екстраполювання ідей Бориса Грінченка  
в контекст Нової української школи

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач відділу навчання мов 
національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки На-
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ціональної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 
професор

Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка  
в осмисленні В.В. Яременка

Александрова Галина Андріївна, провідний науковий співробітник 
Інсти туту біографічних досліджень Національної бібліотеки України  
імені В.І. Вернадського, доктор філологічних наук, старший науковий спів-
робітник

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ 

12.00–12.30

ГРІНЧЕНКО БОРИС. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. ЕПІСТОЛЯРНА СПАД-
ЩИНА. Кн. 1 / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд.: В.В. Яре-
менко, О.М.  Мислива, Т.О.  Олещенко  ; кер. проєкту, голова ред. ради 
В.О.  Огнев’юк  ; вступ. слово В.О.  Огнев’юка  ; передм., комент., прим. 
В. В. Яременка. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2020. — 680 с.

ГРІНЧЕНКО БОРИС. ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА 
СПАДЩИНА. Кн.  1 / Б.  Грінченко  ; Київ. ун-т ім.  Б. Грінченка  ; упоряд.: 
В.О. Огнев’юк, В.В. Яременко ; кер. проєкту, голова ред. ради В.О. Огнев’юк ; 
вступ. слово В.О. Огнев’юка  ; передм., прим. В.В. Яременка. — К.  : [Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка], 2021. — 344 с.

ЯРЕМЕНКО ВАСИЛЬ. НАУКОВА І ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА 
БОРИСА ГРІНЧЕНКА. Монографія / В. Яременко. — К. : ТОВ «Юрка Люб-
ченка», 2021. — 384 с., іл.

ПЕРЕРВА

12.30–13.00
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РОБОТА ДИСКУСІЙНИХ ПЛАТФОРМ

13.00–16.30

ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 1
КАРТА І ТЕРИТОРІЯ:  

МЕЖІ ТА ПОМЕЖІВ’Я У СПАДЩИНІ  
БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Модератори:
Андрєєва Світлана Серафимівна, старший науковий співробітник 
кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознав-
ства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грін-
ченка, кандидат історичних наук, доцент;
Андрєєв Віталій Миколайович, професор кафедри історії України 
Історико-філософського факультету Київського університету імені 
Бориса Грінченка, доктор історичних наук, професор

Секретар:
Попова Ольга Вікторівна, студентка IV року навчання першого (ба-
калаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Філологія» Інститу-
ту філології Київського університету імені Бориса Грінченка 

ВИСТУПИ

Борис Грінченко та Микола Міхновський  
в умовах модернізаційних процесів кінця ХІХ ст.

Турченко Федір Григорович, завідувач кафедри новітньої історії України  
Запорізького національного університету, доктор історичних наук, про-
фесор



8 	

Громадські й приятельські зв’язки  
Євгена Чикаленка з українськими письменниками  
(1890–1910-ті роки)

Старовойтенко Інна Михайлівна, старший науковий співробітник відді-
лу джерелознавства новітньої історії України Інституту української архео-
графії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії 
наук України, кандидат історичних наук 

Громадсько-політична діяльність  
Бориса Грінченка напередодні виборів  
до І Державної думи Російської імперії

Андрєєв Віталій Миколайович, професор кафедри історії України Істори-
ко-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грін-
ченка, доктор історичних наук, професор;
Андрєєва Світлана Серафимівна, старший науковий співробітник кафедри 
української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат істо-
ричних наук, доцент

О. Лотоцький та Б. Грінченко:  
співпраця з Благодійним товариством видання  
загальнокорисних та дешевих книг

Михайленко Галина Миколаївна, доцент кафедри історії, археології та ме-
тодики викладання Херсонського державного університету, кандидат істо-
ричних наук, доцент

Висвітлення творчості Бориса Грінченка  
в окупаційних виданнях 1941–1943 рр.

Салата Оксана Олексіївна, завідувач кафедри історії України Історико-фі-
лософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор історичних наук, професор

Участь Б. Грінченка у видавничих проектах  
Київської Старої громади 
(кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

Срібняк Ігор Володимирович, завідувач кафедри всесвітньої історії Істори-
ко-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грін-
ченка, доктор історичних наук, професор
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«Чернігів Грінченка»: структури повсякденності
Острянко Андрій Миколайович, завідувач кафедри історії України, архео-
логії та краєзнавства Національного університету «Чернігівський коле-
гіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидат історичних наук, професор

Матеріали з грінченкознавства в експозиції та фондах  
Музею книги і друкарства України (м. Київ) 

Саєнко Валерій Миколайович, старший науковий співробітник Музею  
книги і друкарства України, кандидат історичних наук

Увічнення пам’яті про Бориса Грінченка в історії  
та міському просторі Умані

Кривошея Ігор Іванович, професор кафедри всесвітньої історії та методик 
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, кандидат історичних наук, професор;
Кривошея Ірина Іванівна, професор кафедри всесвітньої історії та методик 
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини, доктор історичних наук, професор

Народна проза із с. Нижня Сироватка  
в записах Бориса Грінченка:  
контекст, жанри, сюжети

П’ятаченко Сергій Васильович, завідувач туристсько-краєзнавчого відділу 
КЗ СОР Обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю, кандидат філологічних наук, доцент
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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 2
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

У НАУКОВІЙ І ХУДОЖНІЙ СПАДЩИНІ 
БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Модератори:
Башкирова Ольга Миколаївна, доцент кафедри української літе-
ратури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології  
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологіч-
них наук;
Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української літе-
ратури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології  
Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологіч-
них наук, професор

Секретар:
Яковлева Ірина Вадимівна, молодший науковий співробітник кафед-
ри української літератури, компаративістики і грінченкознавства 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

ВИСТУПИ

П’єса Г. Ващенка «Сліпий»
Сулима Микола Матвійович, заступник директора з наукової роботи,  
завідувач відділу історії української літератури Інституту літератури іме-
ні Т.Г. Шевченка Національної академії наук України, доктор філологічних 
наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України

Українська історія: через ідентичність до держави  
(на прикладі народництва Бориса Грінченка)

Гирич Ігор Борисович, завідувач відділу джерелознавства нової історії  
України Інституту української археографії та джерелознавства іме-
ні М.С. Грушевського Національної академії наук України, доктор історич-
них наук
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Архетип аніми в ліро-епосі Бориса Грінченка
Башкирова Ольга Миколаївна, доцент кафедри української літератури, 
компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського  
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук

Образ Бориса Грінченка в мультимедійному середовищі 
Ангелова Мар’яна Степанівна, завідувач НВМ тележурналістики Інститу-
ту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Особливості гендерної психології жіночих образів  
у «народних» оповіданнях Марії Грінченко 

Яковлева Ірина Вадимівна, молодший науковий співробітник кафедри 
української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка

Проблема національної ідентичності  
в прозі Бориса Грінченка та Дніпрової Чайки

Немченко Іван Васильович, доцент кафедри української і слов’янської  
філології та журналістики Херсонського державного університету, канди-
дат філологічних наук, доцент

Націєтворчий потенціал історичної драматургії  
Бориса Грінченка та Спиридона Черкасенка 

Немченко Галина Вікторівна, співробітниця наукової лабораторії «Укра-
їнська література в англомовному світі» при Херсонському державному  
університеті, кандидат філологічних наук

Феномен українства за вибором.  
Історія одного листа з епістолярію Грінченка 

Шовкопляс Галина Євгенівна, доцент кафедри світової літератури Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філо-
логічних наук, доцент

Християнська етика у творчому спадку Бориса Грінченка
Луцюк Микола Володимирович, доцент кафедри української літератури, 
компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського  
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент
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Націєтворчий дискурс епістолярію Бориса Грінченка
Погребняк Інга Василівна, завідувач кафедри журналістики та нових медіа 
Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат філологічних наук, доцент

Світ поетичного слова Бориса Грінченка  
і нової української літератури

Левчик Надія Володимирівна, провідний науковий співробітник відділу 
класичної української літератури Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка 
Національної академії наук України, кандидат філологічних наук, доцент

Інтелігенти-просвітники: від мрії до реальності  
(на матеріалі ідеологічної прози О. Кониського та Б. Грінченка)

Бойко Надія Теодорівна, старший науковий співробітник відділу класичної 
української літератури Інституту літератури імені  Т.Г.  Шевченка Націо-
нальної академії наук України, кандидат філологічних наук

Деконструкція літературної карти окремих районів  
Луганської області: Тарас Шевченко і Борис Грінченко

Бровко Олена Олександрівна, завідувач кафедри української літератури, 
компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського  
університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, професор
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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 3
ПОСТАТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

ТА АНТИІМПЕРСЬКОГО ДИСКУРСУ 
В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ  

НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 
«НАРОДНИЦЬКИЙ РЕЗИСТАНС» VS МОДЕРНИЙ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ» БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Модератори:
Горболіс Лариса Михайлівна, професор кафедри української мови 
і літератури Сумського державного педагогічного університету іме-
ні А.С. Макаренка, доктор філологічних наук, професор;
Жигун Сніжана Віталіївна, доцент кафедри української літератури, 
компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київсько-
го університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук

Секретар:
Федик Тамара Олександрівна, магістрантка І  року навчання спеці-
альності «Філологія» Інституту філології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

ВИСТУПИ

Борис Грінченко про літературу й читачів
Горболіс Лариса Михайлівна, професор кафедри української мови і літера-
тури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Мака-
ренка, доктор філологічних наук, професор
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Борис Грінченко у меморіальних практиках української інтелі-
генції Австро-Угорщини

Тельвак Віталій Васильович, професор кафедри всесвітньої історії та спе-
ціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, доктор історичних наук, професор;
Янишин Богдан Михайлович, старший науковий співробітник Інституту 
історії НАН України, кандидат історичних наук, старший науковий спів-
робітник

Б. Грінченко біля витоків концепту «драгомановщина»  
в українській інтелектуальній традиції кінця ХІХ — ХХ ст.

Музичко Олександр Євгенович, професор кафедри історії України Оде-
ського національного університету імені І.І.  Мечникова, доктор історич-
них наук, доцент

Постать Бориса Грінченка в партійному будівництві України 
поч. ХХ ст.

Левітас Фелікс Львович, завідувач кафедри історичної та громадянської 
освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, доктор історичних наук, професор

Борис Грінченко як дослідник та видавець творчої спадщини 
Трохима Зіньківського: архівознавчий та книгознавчий аспекти

Кіраль Сидір Степанович, завідувач відділу національної бібліографії  
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, доктор філологіч-
них наук, професор

Перші збори київської «Просвіти» 1906 року:  
Борис Грінченко у колі українських діячів

Бонь Олександр Іванович, доцент кафедри історії України Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат історичних наук, доцент

Олександр Лотоцький і Борис Грінченко:  
до історії співпраці щодо публікації україномовної  
книжкової продукції (1900–1908)

Клименко Нінель Павлівна, доцент кафедри історичної та громадянської 
освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бо-
риса Грінченка, кандидат історичних наук
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Борис Грінченко в колі сучасників  
(Джерела до взаємин із Лесею Українкою  
та Надією Кибальчич)

Беззуб Юрій Віленович, старший викладач кафедри історичної та  грома-
дянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Постаті кінця ХІХ — початку ХХ ст. у туристичному образі Києва. 
Борис Грінченко та Іван Нечуй-Левицький у театралізованих 
екскурсіях 

Мусіяченко Ольга Сергіївна, викладач Фахового коледжу «Універсум», го-
лова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
вчених Київського університету імені Бориса Грінченка;
Кучережко Дарина Олегівна, магістрантка І  року навчання спеціальності 
«Журналістика» Інституту журналістики, секретар Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка

В обговоренні беруть участь:

Трухан Олександр Феодосійович, доцент кафедри історичної та гро-
мадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук;
Резнік Максим Миколайович, аспірант Історико-філософського фа-
культету Київського університету імені Бориса Грінченка, вчитель 
історії та права гімназії «Київська Русь» Дарницького району міста 
Києва
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ДИСКУСІЙНА ПЛАТФОРМА 4
ВНЕСОК РОДИНИ ГРІНЧЕНКІВ  

У ТЕОРІЮ ТА ПРАКТИКУ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ  
ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ. 

БОРИС ГРІНЧЕНКО І «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СВІТ»: 
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ,  
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ

Модератори:
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, завідувач відділу навчан-
ня мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту пе-
дагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктор 
педагогічних наук, професор;
Блохіна Наталія Олексіївна, старший викладач кафедри української 
літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського уні-
верситету імені Бориса Грінченка

Секретар:
Лашко Михайло Васильович, старший науковий співробітник Музею 
Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук

ВИСТУПИ

Внесок Бориса Грінченка в українське підручникотворення
Дічек Наталія Петрівна, завідувач відділу історії та філософії освіти  
Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор;
Антонець Наталія Борисівна, старший науковий співробітник Інститу-
ту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат  
педагогічних наук, старший науковий співробітник
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Словник Б. Грінченка в аспекті вивчення мов  
національних меншин

Фідкевич Олена Львівна, провідний науковий співробітник Інституту  
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат фі-
лологічних наук

Методичні аспекти навчання культури мовлення студентів  
у науковій спадщині Бориса Грінченка

Овсієнко Людмила Миколаївна, професор кафедри української мови Ін-
ституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор  
філологічних наук, доцент

Рідномовна (українська) школа та НУШ:  
чи втілили ми ідеї Бориса Грінченка?

Леонтьєва Інна Василівна, доцент кафедри теорії та історії педагогіки  
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук

Спадщина Б. Грінченка в контексті  
національно-визвольних змагань 1917–1921 рр.

Лашко Михайло Васильович, старший науковий співробітник Музею  
Бориса Грінченка Київського університету імені Бориса Грінченка, канди-
дат педагогічних наук

Поезія Бориса Грінченка як джерело розвитку  
духовного потенціалу студентської молоді

Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри теорії та методики музич-
ного мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 
Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;
Лігус Ольга Марківна, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти 
Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кан-
дидат мистецтвознавства, доцент

Педагогічні ідеї Б. Грінченка
Окуневич Тетяна Григорівна, доцент кафедри української і слов’янської  
філології та журналістики Херсонського державного університету, канди-
дат педагогічних наук, доцент
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Медитативна лірика Бориса Грінченка в контексті  
слов’янської поезії кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Євтушенко Світлана Олександрівна, доцент кафедри української літерату-
ри, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологічних наук

Переклади Грінченка як утвердження повностатутності  
української мови

Попова Сніжана Григорівна, старший викладач кафедри германської філо-
логії Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

«Розум та почування у живої тварі» Бориса Грінченка  
та Марії Загірньої у контексті природознавчої літератури  
для дітей початку ХХ ст.

Блохіна Наталія Олексіївна, старший викладач кафедри української літе-
ратури, компаративістики і грінченкознавства Київського університету 
імені Бориса Грінченка

Використання виховного потенціалу оповідання  
Бориса Грінченка «Украла» на уроках літератури  
у 5 класі НУШ

Бондаренко Лідія Григорівна, доцент кафедри української і слов’янської  
філології та журналістики Херсонського державного університету, канди-
дат педагогічних наук, доцент;
Волосян Анастасія Євгенівна, студентка ІІІ року навчання першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Середня освіта» Херсон-
ського державного університету

Наукова та художня спадщина Бориса Грінченка  
у розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя  
музичного мистецтва

Даценко Марія Сергіївна, викладач кафедри музикознавства та музичної 
освіти Інституту мистецтв, аспірантка ІІ  року навчання спеціальності 
«Освітні, педагогічні науки» Київського університету імені Бориса Грін-
ченка
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РОБОТА КРУГЛОГО СТОЛУ
ВІД СЛОВНИКА БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

ДО СУЧАСНИХ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ СИСТЕМ

13.00–16.30

ПІДСЕКЦІЯ 1
УКРАЇНСЬКЕ СЛОВНИКАРСТВО:  

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Модератори:
Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник Інсти-
туту української мови Національної академії наук України, кандидат 
філологічних наук, старший науковий співробітник;
Бойко Марія Іванівна, аспірантка ІІІ  року навчання спеціальності 
«Філологія», викладач кафедри української мови Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка

ВИСТУПИ

Від «Опыта Малорусского словаря» Пилипа Морачевського  
до «Словаря української мови» Б. Грінченка

Котенко Тетяна Іванівна, провідний археограф відділу джерелознавства 
новітньої історії України Інституту української археографії та джерело-
знавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України

Агентивно-професійні назви жінок  
у «Словарі української мови» Бориса Грінченка

Климович Світлана Миколаївна, завідувач кафедри української і слов’ян-
ської філології та журналістики Херсонського державного університету, 
кандидат філологічних наук, доцент
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Словник Б. Грінченка й українська абетка
Пентилюк Марія Іванівна, професор кафедри української і слов’янської 
філології та журналістики Херсонського державного університету, доктор 
педагогічних наук, професор

Фемінітиви в українській лексикографії:  
від словника Бориса Грінченка  
до Вебсловника жіночих назв

Синчак Олена Петрівна, доцент кафедри філології Українського католи-
цького університету, кандидат філологічних наук, доцент

Лексична картотека Звенигородщини А.Ю. Кримського  
в джерельній основі «Російсько-українського словника» 
1924–1933 рр.

Тищенко Оксана Миколаївна, старший науковий співробітник Інституту 
української мови Національної академії наук України, кандидат філологіч-
них наук, старший науковий співробітник

Словник і корпус як система:  
поповнення словника на основі корпусу,  
покращення розмітки корпусу на основі словника

Шведова Марія Олексіївна, доцент Київського національного лінгвістич-
ного університету та Національного університету «Львівська політехніка», 
кандидат філологічних наук

Конкуренція афіксальних морфем  
у термінах реабілітаційної медицини

Заєць Валентина Григорівна, доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педа-
гогічних наук

Український семантичний лексикон (УСЛ) —  
новий тип словника в українській лексикографії

Старко Василь Феодосійович, доцент кафедри філології Українського като-
лицького університету, кандидат філологічних наук, доцент
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Українська комп’ютерна лексикографія сьогодні:  
суспільні запити, здобутки, проблеми 

Бойко Марія Іванівна, аспірантка ІІІ року навчання спеціальності «Філо-
логія», викладач кафедри української мови Інституту філології Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Лексикографічна фіксація неосемантизмів  
у сучасній українській мові

Цигвінцева Юлія Олександрівна, молодший науковий співробітник Інсти-
туту української мови Національної академії наук України
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ПІДСЕКЦІЯ 2
ОДИНИЦІ МОВИ ТА МОВЛЕННЯ:  

ДОСВІД СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Модератори:
Вінтонів Михайло Олексійович, завідувач кафедри української мови 
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, 
доктор філологічних наук, професор;
Саєвич Ірина Георгіївна, доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
філологічних наук, доцент

ВИСТУПИ

Система правопису «Словаря української мови»  
за редакцією Бориса Грінченка і формування принципів 
сучасної української орфографії

Видайчук Тетяна Леонідівна, доцент кафедри української мови Інституту 
філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філо-
логічних наук, доцент

Функційні вияви часток в ідіостилі Бориса Грінченка
Вінтонів Михайло Олексійович, завідувач кафедри української мови  
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, док-
тор філологічних наук, професор

Словникові дефініції в аспекті універсальних процесів  
пізнання

Жуйкова Маргарита Василівна, професор кафедри української мови  
Волинського національного університету імені Лесі Українки, доктор філо-
логічних наук, професор
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Функційне навантаження антропонімів  
у творах Б. Грінченка 

Олексенко Володимир Павлович, професор кафедри української і слов’ян-
ської філології та журналістики Херсонського державного університету, 
доктор філологічних наук, професор

Український асоціативний словник:  
проблеми укладання

Мартінек Світлана Вадимівна, доцент кафедри загального мовознавства 
Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат  
філологічних наук, доцент

Номінації людини в ідеографічному просторі
Саєвич Ірина Георгіївна, доцент кафедри української мови Інституту філо-
логії Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат філологіч-
них наук, доцент

Лексика на позначення людини  
в оповіданні Б. Грінченка «Олеся»

Крилова Марія Ігорівна, студентка ІІ  року навчання першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти спеціальності «Філологія» Інституту філології 
Київського університету імені Бориса Грінченка

Семантико-граматичні й прагмастилістичні  
особливості функціонування парцельованих  
і приєднувальних конструкцій у контексті зародження  
експресивного синтаксису  
(за матеріалами художніх творів  
Б. Грінченка «Під тихими вербами»  
та І. Франка «Перехресні стежки»)

Кучер Альона Сергіївна, аспірантка ІІІ року навчання спеціальності «Філо-
логія» Київського університету імені Бориса Грінченка

Лексичні діалектизми в оповіданнях Б. Грінченка
Журба Ірина Олександрівна, магістрантка ІІ року навчання спеціальності 
«Філологія» Факультету української й іноземної філології та журналістики 
Херсонського державного університету



Фольклоризми в художньому мовленні Б. Грінченка 
Петращук Ольга Петрівна, магістрантка ІІ  року навчання спеціальності 
«Філологія» Факультету української й іноземної філології та журналістики 
Херсонського державного університету

Синтаксичні особливості прози Б. Грінченка
Авакімян Аіда Маратівна, магістрантка ІІ  року навчання спеціальності 
«Філологія» Факультету української й іноземної філології та журналістики 
Херсонського державного університету

Участь без доповіді: 

Левінська Олеся Олександрівна, старший викладач кафедри роман-
ської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інститу-
ту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

16.30–17.00

Міністерство освіти і науки України
Київський університет імені Бориса Грінченка

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

www.kubg.edu.ua 

Міністерство освіти і науки України
Київський університет імені Бориса Грінченка

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

www.kubg.edu.ua 

Програма підготовлена в Науково-методичному центрі видавничої діяльності 
Київського університету імені Бориса Грінченка
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