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Місце проведення:  м. Чернігів,   
Навчально-науковий  інститут історії та 
соціогуманітарних дисциплін 
імені О. М. Лазаревського,  
проспект Миру, 13 

 
 
 
 

Порядок проведення науково-практичної конференції  
«Шості Фльорівські читання» 

 
1. Реєстрація учасників: з 10-00 до 11-00 
2. Пленарне засідання: з 11-00 до 12-00 
3. Секційні засідання: з 12.30 до 16-00 

 
 
 
 
 
 
 

Регламент для доповідей: 
На пленарному засіданні – до 15 хвилин 
На секційному засіданні – до 12 хвилин  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 
 
 
Вітальне слово ректора Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка доктора 
педагогічних наук, професора, академіка НАПН 
України М. О. Носка 
 
Вітальне слово директора Навчально-наукового інституту 
історії та соціогуманітарних дисциплін імені 
О. М. Лазаревського Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка кандидата 
історичних наук, проф. О. Б. Коваленка 
 
 
Доповіді: 
 
1. Боровик Анатолій Миколайович – доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки і методики викладання історії 
та суспільних дисциплін Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
Кафедра педагогіки і методики викладання історії та суспільних 

дисциплін – сторінки історії 

 

 

2. Лисенко Ірина Василівна - кандидат педагогічних наук , доцент 
кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. 

Церковні початкові школи на Чернігівщині (друга половина XIX 
- початок XX століття) 
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3. Шара Любов Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, 
кафедри всесвітньої історії Навчально-наукового інституту історії 
та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 
Т. Г. Шевченка. 

Започаткування недільної освіти у Чернігові 
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СЕКЦІЯ І.  ІСТОРІЯ ОСВІТИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ 
 
 
 
 
 

Керівник секції:  д.і.н., проф. Боровик А. М.;  
секретар к.і.н., доц. Герасимчук О. М. 

 
 
 
Доповіді: 
 
1. Боровик М. А. – кандидат історичних наук, головний спеціаліст 
управління освіти Чернігівської міської ради 
 

Реалізація «Закону про мови в Українській РСР» 1989 р. у 
Чернігівському державному педагогічному інституті 
 

2. Дорохіна Т.Ф. - кандидат історичних наук, доцент кафедри 
археології, етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-
наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 
Проблеми освіти на Чернігівщині у період німецької окупації 1941-
1943 рр. 
 

3. Еткіна І.І. - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
Педагоги Чернігівщини репресовані в 1919-1921 рр. 
 
4. Захарченко Д.В. – аспірант кафедри археології, етнології та 
краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії 
та соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 
Періодика Чернігівщини післявоєнного десятиліття як джерело до 
вивчення історії освіти регіону 
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5. Рахно О.Я. – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
історії України Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 
Життя та побут студентів історичного факультету Чернігівського 
державного педагогічного інституту імені Т.Г.Шевченка (1980-
1985)(спогади). 
 
6. Ромашко К. М. – пошукач Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 
Методика організації контролю за навчальною дисципліною 
студентської молоді (досвід Чернігівського ІНО у середині 20-х років 
XX століття) 
 
7. Шелкова О.О. –  аспірант Національного  університету «Чернігівський 
колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 
Деякі штрихи до портрета викладача  Чернігівського педагогічного 
інституту І.Львова 
 
8. Ципляк Н.О. -  кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  університету 
«Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Початкова школа при Чернігівській духовній семінарії 
 

9. Янченко Т.В. - доктор педагогічних наук проф. кафедри педагогіки і 

методики викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-

наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  

О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 

імені  Т. Г. Шевченка. 

Персоналістичний підхід до вивчення історії освіти Чернігівщини 

 

10. Ясновська Л.В. – кандидат історичних наук, доцент, кафедри 
історії України Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 
«Е.В.Яковенко – педагог та археолог» 
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11. Ященко О.М. – завідувач музею історії Національного  університету 

«Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка 

Трагічна доля чиновника від освіти 
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СЕКЦІЯ ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
 
Керівники секції:  д.пед.н., проф. Тимошко Г.М.;  

секретар Тансикбаєва О.М. 
 
 
 
 
 
Доповіді: 
 
1. Герасимчук О. М. – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 
Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 
імені  О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський 
колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Прийоми створення і вирішення проблемних ситуацій на уроках 
історії 
 
2. Гринь О. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
України Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  університету 
«Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Навчальна гра як засіб формування історичних компетентностей 
 
3. Журавель В.В. - аспірантка кафедри археології, етнології та 
краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії 
та соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Журнал «Перець» як джерело вивчення шкільного курсу історії 
України II половина XX століття 
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4. Іваненко Л.В. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського 
Милосердя як складова виховної системи Г.Ващенка 
 
5. Католик А. В. – старший викладач кафедри педагогіки і методики 
викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-наукового 
інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського 
Чернігівського національного педагогічного університету імені 
Т. Г. Шевченка. 

Використання елементів акторської техніки і риторичного мистецтва 
у формуванні педагогічної майстерності викладачів вищої школи 
 
6. Кеда М.К. - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних 
дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  університету 
«Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Міжнародна проектна діяльність у навчанні історії 
 
7. Захарова А. - аспірантка кафедри археології, етнології та краєзнавчо-
туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Проблеми моди у шкільному курсі історії 
 
8. Мамонов В. - аспірант кафедри археології, етнології та краєзнавчо-
туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 
Вивчення проблем урбанізації у шкільному курсі історії України 
 
9. Міщенко А.О. - студентка 41 групи Навчально-наукового інституту 
історії та соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського 
Національного  університету «Чернігівський колегіум» імені  
Т. Г. Шевченка. 

Використання мультимедійних презентацій на уроках історії 
України 
 
10. Мокрогуз О.П. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського 
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обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського. 
До питання методології медіаосвіти та критичного мислення в новій 
українській школі 
11. Кулик І. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і 
методики викладання історії та суспільних дисциплін Навчально-
наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 

Музейно-освітнє середовище як важливий фактор підготовки 
майбутніх вчителів історії та суспільних дисциплін до професійної 
діяльності 
 
12.Овдієнко А.В. – студентка 6 курсу, 62 групи Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 
Методика роботи з чутками як історичним джерелом 
 
13.  Солохненко В.О. - студент 4 курсу, 42 групи Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 

Колективні проекти як засіб активізації дослідницької діяльності 
студентів у вивченні історії 
 
14. Степаненко О. І. – методист ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської 
молоді». 

Використання методу усної історії в історичних наукових 
дослідженнях учнів-членів МАН 
 

15. Стрілюк О.Б. – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії Навчально-наукового інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Реформування шкільної історичної освіти в Україні: досвід співпраці 
з Радою Європи 
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16. Тимошко Г.М. – доктор педедагогічних наук професор кафедри 
педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін 
Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін 
імені  О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський 
колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Управління інноваційною діяльністю у закладах освіти з 
інклюзивними класами 

 
17. Філоненко В.І. – студент 6 курсу, 62 групи Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 
Освітні програми з історії в університетах Великобританії 
 
18. Чистяков В.О. - студент 6 курсу, 62 групи Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 

Підготовка істориків в університетах Франції 
 
19. Шеремет О. В. – методист ОКПНЗ "Чернігівська МАН учнівської 
молоді". 

Впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес 
Чернігівської Малої академії наук 
 
20. Шолох О.А. –  викладач кафедри педагогіки і методики викладання 
історії та суспільних дисциплін Навчально-наукового інституту історії 
та соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного  
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 

Формування готовності майбутніх психологів до роботи в умовах 
інклюзивної освіти 
 
21. Юда Л. А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри археології, 
етнології та краєзнавчо-туристичної роботи Навчально-наукового 
інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені  
О. М. Лазаревського Національного  університету «Чернігівський колегіум» 
імені  Т. Г. Шевченка. 
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Проблеми викладання українознавства у ЗВО в умовах сучасної 
української реальності  

 
22.  Юрченко О.П. – директор ЗОШ №5 м. Чернігова. 

Інклюзивна освіта в навчальних закладах: головний біль 

адміністрації чи переваги школи? Погляд із середини. 

 
23. Юхно Ф. - аспірант кафедри археології, етнології та краєзнавчо-
туристичної роботи Навчально-наукового інституту історії та 
соціогуманітарних дисциплін імені  О. М. Лазаревського Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені  Т. Г. Шевченка. 
Репресії проти духовенства у шкільному курсі історії України 
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