
Всеукраїнська науково-практична конференція 

Біографічно-комунікативні практики в освіті 
Програма конференції 

Мета конференції: дослідження біографічно-комунікативних практик в освіті, визначення 

проблем і перспектив їх реалізації в Україні, обмін досвідом проведення біографічних 

досліджень і популяризація серед педагогічної громадськості досягнень учителів 

Полтавщини з обговорюваної теми 
 

7.30–8.00 Реєстрація учасників конференції (Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського 

(м. Полтава, вул. Жовтнева, 64 ж)) 

8.00–10.00  Переїзд учасників конференції до Лютенської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. імені М. Л. Величая Гадяцької районної ради (с. Лютенька, вул. 

Дружби, 3) 

10.00–10.45 

 

«Життєві шляхи відомих людей Гадяччини» – екскурсія до зразкового 

краєзнавчого музею Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. імені М. Л. Величая 

Гадяцької районної ради 

10.45–11.00  Кава-брейк 

11.00–11.30 Переїзд до м. Гадяч 

11.30–14.00 Пленарне засідання (актова зала) 

11.30–11.45 

 

 

Відкриття конференції 
 

Зелюк Віталій Володимирович, к. пед. н., доцент, ректор 

ПОІППО; 

 

 

Клепко Сергій Федорович, д.філос.н., доцент,  
проректор із наукової роботи ПОІППО 
 

 

 

Вітальні слова 
 

Гулей Ірина Володимирівна, 
начальник відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації  

Полтавської області 
 

 

 

Бутенко Станіслав Миколайович, 
начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради 

Полтавської області 
 

 

 

Сидоренко Тетяна Олександрівна, 
директор науково-методичного центру відділу освіти Гадяцької 

РДА Полтавської області 

11.45–12.00 

 

Біографічнo-комунікативні практики в освіті: спроба визначення 

та класифікації 

 

Литвинюк Людмила Вікторівна, к. пед. н., доцент кафедри 

філософії і економіки освіти ПОІППО 

 

12.00–12.30 

 

Приклад життя і творчості Олени Пчілки в контексті сучасного 

національного виховання 

 

Бутко Валентина Володимирівна, заступник директора з 

науково-методичної роботи Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки 

Полтавської області 

 

12.30–12.45 

 

Біографічно-родовідні дослідження у вивченні історії школи 

 

Мельничук Людмила Прокопівна, керівник шкільного музею 

Гадяцької СЗШ І-ІІІ ст. №2 імені Михайла Драгоманова 

Полтавської області 

 



12.45–13.00 

 

«Полотняні письмена про наш рід» 

 

Зубко Людмила Василівна, учитель історії Хитцівської ЗОШ І-ІІ 

ст. Гадяцького району Полтавської області 

 

13.00–13.15 

 

Литопис позашкілля Гадяччини  

 

Півовар Лариса Сергіївна, методист Гадяцького Будинку дитячої 

та юнацької творчості Полтавської області 

 

13.15–13.30 

 

 

Життєтворча практика учнів у системі компетентнісно 

спрямованої освіти 

 

Єрмаков Іван Гнатович, к. іст. н., методист центру 

інноваційного розвитку і методичної роботи управління освіти та 

інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві 

держадміністрації 

 

13.30-13.40 

 

Музейна педагогіка у виховній системі Кловського ліцею № 77 

Печерського району м. Києва 

 

Співакова Інна Борисівна, директор Кловського ліцею № 77 

Печерського району м. Києва 

13.40–13.50 

 

Аспекти біографічного методу у дослідженні творчої реалізації 

особистості 
 

Григор’єв Віталій Миколайович, член Національних Спілок 

журналістів та краєзнавців України 
 

 

 

 

 

 
 

Методика роботи з вивчення історичних постатей на уроках історії  

Морівець Вікторія Станіславівна, учитель історії Котелевської гімназії №1 

імені С.А. Ковпака Полтавської області 

 

Пізнання минулого заради майбутнього  

Коршак Людмила Іванівна, учитель історії та географії Полтавської ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 25 

 

 

 

Біографічно-комунікативні практики у вивченні історії 
Безсмертна Валентина Іванівна, учитель історії Карлівської гімназії імені 

Ніни Герасименко Полтавської області 

 

 

Методика використання біографічного матеріалу в навчально-виховній 

роботі 
Калашнік Світлана Віталіївна, учитель історії і правознавства 

Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Диканського району Полтавської області 

 

 Вивчення біографій письменників – спосіб ефективного формування 

комунікаційних компетентностей на уроках української літератури 
Артеменко Раїса Іванівна, учитель української мови та літератури 

Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чутівського району Полтавської області 

 

 

Творча палітра методичних прийомів використання біографічного матеріалу 

в навчально-виховному процесі гімназії 
Ширшова Наталія Олександрівна, вчитель історії Решетилівської гімназії 

імені І.Л.Олійника Полтавської області 

15.40–16.15 Підсумкове засідання (актова зала) 

 

Біографічно-комунікативні практики в контексті дослідницького навчання 

Клепко Сергій Федорович, д.філос.н., доцент, проректор із наукової роботи 

ПОІППО 



15.50–16.05 Ухвалення рекомендацій конференції. Вручення подяк, сертифікатів 

16.05–16.15  Загальне фото учасників конференції 

16.15–18.45  Переїзд учасників конференції до м. Полтави 

13.50–14.00 

 

Краєзнавча біографістика та її роль у навчальному процесі  

Козюра Ігор Валерійович, д. н. з держ. управління, професор 

кафедри менеджменту Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

14.00–14.30  Екскурсія до кімнати музею Олени Пчілки Гадяцької гімназії 

14.30–15.00 Обід 

15.00–15.40  Секційні засідання 

Секція 1. Науково-дослідницька діяльність і практики пізнання  біографій відомих людей 

краю (актова зала) 
 

 

Модератори: Клепко Сергій Федорович, д.філос.н., доцент, проректор із наукової роботи 

ПОІППО, Москаленко Ярослав Віталійович, учитель історії Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 імені Панаса Мирного Полтавської області 

 

 

Біографічно-комунікативна практика підготовки енциклопедичного словника 

«Освіта і наука Полтавщини» 
Неживий Олексій Іванович, доктор філологічних наук, кандидат педагогічних 

наук, професор кафедри філософії і економіки освіти ПОІППО 
 

 

Письменницький епістолярій у вивченні біографії письменника (на прикладі 

життєпису Олени Пчілки) 

Оніпко Вячеслав Федорович, аспірант Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

Конкурс досліджень родоводів учнів у Миргородській ЗОШ №1 

Москаленко Ярослав Віталійович, учитель історії Миргородської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1 імені Панаса Мирного Полтавської області 

 

 

Біографія письменника рідного краю – своєрідна енциклопедія життя 

Федота Марина Вікторівна, методист районного методичного кабінету відділу 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Кременчуцької РДА Полтавської області 

 

 

Практики дослідження біографій відомих людей краю (на прикладі і І.Ф. 

Павловського та Л.Вайнгорта) 
Хлебнікова Наталія Володимирівна, учитель історії Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 38 

 

Біографічно-комунікативні практики і музейна педагогіка: досвід Ісківської 

школи  
Торовик Світлана Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Ісківської ЗОШ І-ІІІ ст. Лубенського району Полтавської області 

 
 

 

Практики дослідження біографій відомих людей краю 
Рашина Олена Володимирівна, учитель української мови та літератури СЗШ І-

ІІІ ст. №5 ім. Л. І. Бугаєвської Комсомольської міської ради Полтавської області 

 
 

 

Психологічний аспект біографічно-комунікативних практик в освіті 

Хорошева Тетяна Вікторівна, методист центру практичної психології ПОІППО 

 

Використання біографій відомих людей краю у формуванні національно-

патріотичних якостей особистості 

Курінна Катерина Михайлівна, завідувачка РМК відділу освіти Чутівської РДА 



Полтавської області 

 

 

Біографія вчителя в навчально-виховному процесі: на прикладі постаті 

Харченка Миколи Гордійовича 

Дзюба Надія Олексіївна, учитель історії Хорольської гімназії Полтавської 

області 

 

 

Біографічний підхід у роботі методичного кабінету 

Барскова Надія Сергіївна, методист ММК відділу освіти Комсомольської міської 

ради Полтавської області 

 

Секція 2. Біографічно-комунікативні практики у самопроектуванні життєтворчих 

шляхів (каб. 5) 
 

 

 

Модератор: Литвинюк Л.В., к. пед. н., доцент кафедри філософії і економіки освіти 
ПОІППО, Драч Наталія Володимирівна, методист ПОІППО, учитель історії 

Тростянецького НВК Полтавської області 

 

 

Особистісне становлення школяра та біографічно-комунікативні практики в 

навчально-виховному процесі 

Плішенко Валентина Панасівна, методист Лубенського районного 

методичного центру Полтавської області 

 

Зрозуміти себе через іншу людину 

Дембіцька Людмила Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Селещинської ЗОШ І-ІІІ ст. Машівського району Полтавської області 
 

 

Науково-дослідницькі компетенції школяра – шанс для життєвого 

самовизначення 
 

Драч Наталія Володимирівна, методист ПОІППО 

 

 Біографія письменника 19 століття для життєпису сучасної людини 
Лубенець Валентина Миколаївна, директор Воскобійницької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Шишацького району Полтавської області 
 

 

 

Біографія учня і науково-дослідницька діяльність у рамках МАН України  
 

Шнипенко Тетяна Дмитрівна, Кибинська ЗОШ І-ІІІ ст. Миргородського 

району Полтавської області 

 

Вплив біографії М.А.Клименка на особистісне становлення учнів школи 
 

Дем’яненко Тетяна Сергіївна, заступник директора з виховної роботи 

Малоперещепинської ЗОШ I-III ст. ім. М. А. Клименка Новосанжарського району 

Полтавської області 

 
 

Секція 3. Методи використання біографічного матеріалу в навчально-виховному процесі 

(каб. 5.1.)  
 

 

Модератор: Козюра Ігор Валерійович, д. н. з держ. управління, професор кафедри 

менеджменту ПУЕТ, Кукленко Оксана Миколаївна, учитель історії Остап’євської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Великобагачанського району Полтавської області 

 

 

 

Біографічно-комунікативні практики і сучасне національно-патріотичне 

виховання 

 

Щербань Микола Петрович, к. пед. н., доцент кафедри філософії і економіки 

освіти ПОІППО    

 
 



 

Методи використання біографічного матеріалу у викладанні  історії  в школі  

 

Кукленко Оксана Миколаївна, учитель історії Остап’євської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Великобагачанського району Полтавської області 

 
Керівництво Гадяцького району Полтавської області 

 

  

Матюшенко Олексій Володимирович, голова Гадяцької 

районної державної адміністрації Полтавської області 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Сергій Михайлович,  заступник голови 

Гадяцької районної державної адміністрації Полтавської 

області 

 

 

 
 

 

 

 

Гулей Ірина Володимирівна, 

начальник відділу освіти Гадяцької районної державної 

адміністрації Полтавської області 

 

 

 

 

Бутенко Станіслав Миколайович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької 

міської ради Полтавської області 

 

 

 

 

Сидоренко Тетяна Олександрівна, 

директор науково-методичного центру відділу освіти 

Гадяцької РДА Полтавської області 

 

Збірники матеріалів заходів 

 «Освітнє краєзнавство і формування лідерської компетентності 

 в сучасній школі» 

 

 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської 

компетентності у сучасній школі [укладачі : 

Т.О.Бондар, Л.В.Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 

2012. – 120 с. 

 

http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekono

m_osvity/presentacii_25.09/zbirnyk_materialiv_narady_25-

09-12.%20doc.pdf 
 

 

 

http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekonom_osvity/presentacii_25.09/zbirnyk_materialiv_narady_25-09-12.%20doc.pdf
http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekonom_osvity/presentacii_25.09/zbirnyk_materialiv_narady_25-09-12.%20doc.pdf
http://poippo.pl.ua/files/pidrozdily/kafedra_filosofii_i_ekonom_osvity/presentacii_25.09/zbirnyk_materialiv_narady_25-09-12.%20doc.pdf


 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської 

компетентності у сучасній школі [укладач 

Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 40 с. 

 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofi

i_i_ekon_osvity/podii/osv_kraezn/prez_i_mater/mater_do_se

minaru5.11.2013-ch2.pdf 
 

 

 

 

 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської 

компетентності у сучасній школі : дослідження 

біографій випускників : матеріали обласного 

науково-практичного семінару 

[ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2013. – 

148 с. 

 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/pidrozdily/kafedra_filosofi

i_i_ekon_osvity/podii/osv_kraezn/prez_i_mater/Zbirnyk5.11

.2013.biogr.pdf 
 
 

 

 

Освітнє краєзнавство і формування лідерської 

компетентності в сучасній школі: дослідження 

біографій учителів : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

[ред. Л. В. Литвинюк]. – Полтава : ПОІППО, 2014. – 

332 с.(е-книга) 

 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/drukov_produk_POIP

POPDF/2014/lytvyniuk-osvitnie_kraeznavstvo.pdf 

 

 

 

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок 

поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. 

ред. Л. В. Литвинюк]. – Ч. 1. – Полтава : ПОІППО, 

2015. – 93 с. (е-книга) 

 

http://poippo.pl.ua/images/FILES/nml/elektronni_vydannia_

POIPPO/2015/Posvid_peddunast_P1.pdf 
 

 

 

 

Біографічний досвід учительських династій: зв'язок 

поколінь: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції (27 березня 2015 р.) [наук. 
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