
ПРОЕКТ

СЦЕНАРНИЙ ПЛАН
розширеного тематичного засідання Вченої ради Університету

від 28 квітня 2010 року

«Ідеї Бориса Грінченка в системі професійної підготовки фахівців»

1. Вступне  слово  ректора  Університету  Віктора  Олександровича 
Огнев’юка,  доктора  філософських  наук,  професора,  члена- 
кореспондента АПН України,  про постать Бориса Грінченка у пантеоні 
національної культури.

2. Представлення гостей, запрошених на розширене  тематичне засідання 
Вченої ради:

• Герасименко  Василь  Михайлович  –  заступник  начальника 
Головного  управління  освіти  і  науки  виконавчого  органу 
Київради (Київської міської державної адміністрації).

• Сухомлинська  Ольга  Василівна  -  доктор  педагогічних  наук, 
професор,  дійсний  член  АПН  України,  академік-секретар 
відділення теорії педагогіки Академії педагогічних наук України.

• Степченко Ольга Петрівна – кандидат історичних наук, завідувач 
відділу  зберігання  та  використання  фондів  Інституту  рукопису 
НБУВ.

• Боляк  Оксана  Степанівна  –  молодший  науковий  співробітник 
відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ.

• Яременко  Василь  Васильович  –  директор  Інституту 
культурологічних  і  етнополітичних  досліджень  ім.  Ілларіона 
Київського  Міжрегіональної  академії  управління  персоналом, 
професор.

• Павленко  Надія  Володимирівна  –  директор  Народного 
Меморіально-літературного музею Б.Д. Грінченка в с. Олексіївка 
на Луганщині.

• Сікаленко  Тетяна  Дмитрівна  –  вчитель  Циркунинської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Харківської районної ради 
Харківської області.

• Холод  Олександра  Петрівна  –  вчитель  Руськотишківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Харківської районної ради 
Харківської області.

2. Запрошення до слова гостей:
• Ольга  Василівна  Сухомлинська  –  доктор  педагогічних  наук, 

професор, дійсний член АПН України, академік-секретар відділення 
теорії педагогіки Академії педагогічних наук України;



• Василь  Васильович  Яременко  –  директор  Інституту 
культурологічних  і  етнополітичних  досліджень  ім.  Іларіона 
Київської  Міжрегіональної  академії  управління  персоналом, 
професор;

• Надія  Володимирівна  Павленко  –  директор  Народного 
Меморіально-літературного музею Б.Д. Грінченка в с. Олексіївка на 
Луганщині;

• Олександра Петрівна  Холод  –  вчитель  Руськотишківської 
загальноосвітньої  школи  I-III ступенів  харківської  районної  ради 
Харківської області;

• Ольга  Петрівна  Степченко  -  кандидат  історичних  наук,  завідувач 
відділу  зберігання  та  використання  фондів  Інституту  рукопису 
НБУВ.

3. Вручення  грамот  і  подяк  за  активну  співпрацю  у  створенні  музейної 
експозиції «Життєвий і творчий шлях Б.Д. Грінченка».

4. На  вшанування  пам’яті  Бориса  Грінченка  сьогоднішній  день  в 
Університеті  розпочато з участі  в панахиді у Володимирському соборі, 
тому  логічним  завершенням  низки  заходів  буде  виконання  пісні 
«Молитва»  на  слова  Г.  Татарченка  і  В.  Крищенка  Оксаною 
Володимирівною Перепельченко, заступником завідувача НМЦ виховних 
технологій


