
Звіт  

Наукова тема НДЛ грінченкознавства: 

 «Актуальність спадщини Бориса Грінченка для розвитку гуманітарної сфери сучасної України як 

європейської держави» (реєстр. № 0116 U002964) 

 

 На теоретико-методологічному рівні: 

• Дослідження 1. Націєтворча роль етнографічної спадщини Б. Грінченка; 

 Досліджено націєтворчу роль етнографічної спадщини Бориса Грінченка.  

Опубліковані статті, передмови: 

 - “Народна пісня як етнографічне джерело”; 

 - “Відродження етнографії як науки про народну мудрість і знання”; 

 - передмову “Етнографія – наука націєтворча”; 

 

Дослідження 2. Фольклористична спадщина Б. Грінченка як важливий компонент сучасної української культури.  

Зроблено теоретико-методологічний аналіз діяльності Бориса Грінченка як фольклориста. 

Визначено місце його фольклористики в розвитку сучасної культури. Опубліковані статті, 

передмови: 

 - “Фольклор – становий хребет культури народу, його духовності”; 



 - “Ужинок Б. Грінченка з народного поля”; 

 - “Невідомий Борис Грінченко: з архівних  досліджень” 

 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в Університеті Грінченка: 

 Розроблено тематику курсових та магістерських робіт з грінченкознавства для студентів Університету; 

 Визначено напрями й теми наукових досліджень для СТН  

 Проведено гостьові лекції “Наукові дослідження НДЛ» 

 для студентів-філологів,  

студентів-педагогів , 

студентів факультету міжнародних відносин та міжнародного права”; 

 Проведено тренінги  

“Незнаний Борис Грінченко: європейський контекст”;   

 “Наукові обрії грінченкознавства”; 

 Розроблено розділ І університетського підручника «Я – студент»; 

 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в м. Києві: 

 Презентовано кн. 1, 2 «Педагогічна спадщина», кн. 1, 2, «Народопросвітня спадщина», кн. 1, 2 «Етнографічна 

спадщина» Бориса Грінченка та книгу «Людина без копії – Борис Грінченко (Архівні документи, раритети, 

матеріали до біографії Б. Д. Грінченка, виявлені у 2013-2016 рр.)»: 



- на кафедрі стилістики української мови Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; 

- на кафедрі української літератури імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету ім. М. 

П. Драгоманова; 

- у Національному університеті ім. Т. Г. Шевченка; 

- у Музеї Бориса Грінченка для учасників Міжнародної конференції «Астрономія та фізика космосу» спільно з 

Національним університетом   ім. Т. Г. Шевченка; 

- У Національному музеї історії України в рамках проекту “НеПрості” представлено дослідження “Б. Грінченко в 

родинному колі”; 

- Проведено виступ «Два українські будителі: Іван Франко та Борис Грінченко» на студентських читаннях, присвячених 

160-річчю від дня народження І. Франка (Національний музей історії України); 

- Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)”. 

  

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на національному рівні: 

 Опубліковані кн. 1, 2, 3 “Етнографічна спадщина Б. Грінченка.  

 Підготовлені і здані до друку кн. 1, 2 “Фольклористична спадщина”; 

 Проведено Всеукраїнську наукову конференцію (ІХ Грінченківські читання) «Борис Грінченко – відомий і 

невідомий» 9 грудня 2016 р.  

  Упорядковано матеріали та підготовлено до друку збірник матеріалів конференції; 

 Підготовлено до друку кн. 1, 2 “Борис Грінченко: портрет в інтер'єрі епохи”;  



 Виступ ”Грінченко і слов’янський світ” на Міжнародній науковій конференції ”Слов’янознавство і нові парадигми  

та напрями соціогуманітарних досліджень”  

 Реалізовано проект із Львівським національним університетом імені Івана Франка “Науковий світ професора 

Яременка”: проведено гостьову лекцію: “Борис Грінченко повертається в зону АТО”. Презентовано книги Бориса 

Грінченка; 

 Проведено презентації книг зібрання творів Бориса Грінченка: 

- в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди; 

- у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; 

 Проведено серію радіопередач про Бориса Грінченка на Українському радіо; 

 

 Робота в архівах та оприлюднення результатів: 

- у державних архівах виявлено невідомі  документи (листи та щоденникові записи);  

- в архівах ФСБ м. Москва (РФ) - «Дело об учителе Б. Гринченко»; листи Б.Грінченка до І.Бєлоусова 

у приватних архівах - лист Б. Грінченка до В. Стефаника. 

 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Кандидатські дисертації, які захищені штатними працівниками у поточному році 
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спеціалізованої вченої ради 

Науковий керівник 

Лашко Михайло Васильович Київський університет імені Бориса 

Грінченка, заочна, загальна педагогіка 

та історія педагогіки 

«Педагогічна і просвітницька 

діяльність Марії Грінченко» 

130001, Київський 
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Грінченка 

Березівська Лариса 
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Бурко Ольга Василівна ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет 
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Д 25.053.07, Національний 

педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

Токмань Ганна 

Леонідівна 

 

ОСНОВНІ ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК: 

 Дослідження 3, 4: Актуальність літературознавчої спадщини Б. Грінченка в літературному процесі України ХХІ 

ст.;  

 Введення в науковий обіг літературознавчих праць Б. Грінченка; 

 Видання кн. 1, кн. 2, кн. 3 «Літературознавча спадщина» Б. Грінченка; 

 Місце творчого доробку М. Загірньої в сучасному культурному просторі України;  

 Видання книги «Марія Загірня. Гарні люди на світі є..»; 

 Видання монографії «Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко». 

 

 


