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Народився 22 грудня 1938 р. в м. Київ у сім’ї 
військового. Батько загинув під час Другої світової 
війни, як і багато родичів, і це, звісно ж, дуже сильно 
вплинуло на формування особистості хлопчика, 
зродивши в його серці мрію про щастя всіх дітей 
на світі. Хоч жилося голодно та неспокійно, був 
рухливою дитиною, бешкетником. У шкільні роки 
успішно займався спортом, був активним у громад-
ському житті: його можна було побачити на сцені чи 
не на кожному шкільному святі. Тому після закін-
чення школи Борис Макійович вирішив вступати до 
Ніжинського культпросвітучилища.

Строкову службу проходив рульовим-сигналь-
щиком, тральщиком мін на Балтійському флоті. 
Служба вимагала дисципліни та витримки, форму-
вала відповідальність, бажання прийти на допомогу. 
Однак був час і для жартів. Попри те, що минуло 
вже багато літ, Б. М. Андрієвський добре пам’ятає 
та завжди згадує з великою повагою всіх своїх флот-
ських товаришів. 

У 1960 р. вступив до Київського державного інс-
ти туту імені О. М. Горького. А в 1965 р. закінчив пов-
ний курс навчання за спеціальністю «Дефектологія і 
методика початкового навчання» із присвоєнням ква-
ліфікації вчителя спеціальної школи і початкових 
класів загальноосвітньої школи. 

В 1965–1970 рр. працював вихователем школи-
інтернату № 6 м. Києва, вчителем початкових кла-
сів Дарницького дитячого будинку. Згодом розпочав 
науковий пошук у лабораторії прогнозування НДІ 
загальної педагогіки АПН УРСР. У 1974 р. Борис 
Макійович захистив кандидатську, а в 1991 р. — док-
торську дисертацію із проблем управління та прогно-
зування розвитку системи загальної середньої освіти. 

З середини 90-х рр. Б. М. Андрієвський пра-
цює в Херсонському педагогічному інституті 
імені Н. К. Крупської. Сьогодні він — доктор педаго-
гічних наук, професор, завідувач кафедри початко-
вого навчання ХДУ, керівник лабораторії педагогіч-
них досліджень та інноваційно-освітніх технологій 
при педагогічному факультеті ХДУ, відмінник освіти 
України, має відзнаку «Почесний професор ХДУ». 
Член ученої ради та спеціалізованої вченої ради 
К 67.051.02 Херсонського державного університету. 
Здійснює наукове керівництво аспірантами, є науко-
вим консультантом докторантів. 

Борис Макійович — автор понад 300 наукових праць. 
Заснував і очолює наукову 
школу, до якої сьогодні 
належать викладачі різних 
педагогічних вишів Укра-
їни, практичні працівники 
освіти, здібні студенти. 
Член редакційної колегії 
збірників наукових праць 
Херсонського державного 
університету «Інформа-
ційні технології в освіті» та 
«Педагогічні науки». 

Із часом людина стає більш мудрою, спокійною, 
врівноваженою. Та це не заважає Борису Макійовичу 
залишатися улюбленцем студентів, щирим товари-
шем і порадником для викладачів. З великою вдяч-
ністю згадують його студенти та викладачі Мука-
чівського державного університету (Закарпатська 
область), де у 2009–2011 рр. працював завідувачем 
кафедри теорії і методики початкової освіти. 

Сотні випускників, яких свого часу навчав профе-
сор Б. М. Андрієвський, сьогодні втілюють мрію його 
життя: навчають дітей, керують закладами освіти, 
займаються науковою діяльністю у ВНЗ України, 
підготовкою студентів, продовжуючи справу Вчи-
теля. Десятки молодих учених завдячують йому сво-
їми досягненнями в науці та викладацькій діяльності; 
багато років поспіль професор надихає молодих колег 
на написання кандидатських і докторських дисерта-
цій, монографій, статей.

Із часом стає все менше однокурсників. Однак 
жива пам’ять про щасливі часи навчання, товари-

шів, які стали хорошими 
педагогами, науковцями, 
 академіками. А участь 
у наукових конферен-
ціях Національного педа-
гогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 
завжди навіює носталь-
гічне відчуття та пробу-
джує гордість за те, що ти 
є випускником закладу зі 
180-річною історією.
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