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Оргкомітет педагогічних читань: 

  Олешко П. С.,

директор Волинського ІППО, кандидат історичних наук, професор; 

  Бондаренко Г. В.,

професор Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

член-кореспондент Української академії історичних наук, голова Волинської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України, заслужений 

працівник народної освіти України, кандидат історичних наук; 

Дем’янюк О. Й.,  

заступник директора з науково-педагогічної діяльності Волинського 

ІППО, доктор історичних наук, професор; 

Романчук Г. Д.,  

методист відділу освітніх інновацій Волинського ІППО; 

  Силюк А. М.,

методист відділу виховної роботи Волинського ІППО, заслужений 

працівник культури України; 

  Гаврилюк Л. І.,

методист відділу інформаційного забезпечення освіти Волинського ІППО. 
 

Тематичні напрями роботи: 

1. Педагогічне краєзнавство: історія та перспективи розвитку. 

2. Олена Пчілка : особистість, творчий шлях, доля. 

3. Леся Українка та Олена Пчілка в контексті української та світової 

педагогічної думки та практики. 

4. Творче використання педагогами, бібліотечними та музейними 

працівниками життєвого та творчого шляху Олени Пчілки, Лесі Українки, 

членів родини Косачів-Драгоманових у навчанні та вихованні 

підростаючого покоління. 
 

План роботи: 

10.45–11.00 – Онлайн-реєстрація учасників. 

11.00–11.15 – Мотиваційні та вітальні промови. 

11.15–14.00 – Пленарні доповіді. 

14.00–14.45 – Секційні доповіді. 

14.45–15.00 – Підбиття підсумків роботи. 
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Регламент: 

Виступи на пленарному засіданні – до 10 хв. 

Виступи на секційному засіданні – до 5–7 хв. 

Повідомлення, репліки – до 3 хв. 

 

 

11.00–11.15 – Мотиваційні та вітальні промови 

 

 

Вітальне слово. 

Олешко Петро Степанович,  

кандидат історичних наук, професор, директор Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 

 

Слово Лесі Українки : патріотизм і зброя. 

Бондаренко Геннадій Васильович,  

кандидат історичних наук, професор, директор Центру дослідів Волині 

при Волинському національному університеті імені Лесі Українки, член-

кореспондент Української академії історичних наук, голова Волинської 

обласної організації Національної спілки краєзнавців України,  

заслужений працівник народної освіти України, м. Луцьк 

 

 

11.15–14.00 – Пленарні доповіді 

 

 

«Сила її була в її індивідуальності…»: Штрихи до портрета матері 

цілого покоління українців-державників. 

Диба Алла Георгіївна,  

науковий співробітник відділу  рукописних фондів та текстології  

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України,  

член Національної спілки письменників України, м. Київ 

 

Націоцентрична педагогіка Олени Пчілки. 

Данилюк-Терещук Тетяна Ярославівна,  

кандидат філологічних наук, директор Музею Лесі Українки Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 
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Ольга Косач / Олена Пчілка – Лариса Косач / Леся Українка. 

До питання родової і культурної інтеріоризації. 

Романов Сергій Миколайович,  

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії літератури 

та зарубіжної літератури, в. о. директора Науково-дослідного інституту 

Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки, 

м. Луцьк 
 

Ольга Драгоманова-Косач в обороні й утвердженні рідномовного 

простору в Україні кінця ХІХ-початку ХХ ст. 

Богдан Світлана Калениківна,  

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії 

та культури української мови Волинського  

національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 
 

Національно-демократичні принципи родинного виховання 

в родині Косачів: роль Олени Пчілки як матері. 

Горик Ніна Петрівна,  

викладач КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

заслужений вчитель України, член Національної спілки письменників 

України, м. Луцьк 
 

Поезія Олени Пчілки: версифікаційні виміри. 

Кицан Олена Вікторівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури 

та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені 

Лесі Українки, м. Луцьк 
 

«Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі». 

Римська Віра Омелянівна,  

директор Новоград-Волинського меморіального музею Лесі Українки, 

заслужений працівник культури України,  

м. Новоград-Волинський Житомирської області 
 

Ідея формування еліти у творчості Лесі Українки. 

Скакальська Ірина Богданівна,  

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії 

та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної 

академії ім. Тараса Шевченка, м. Кременець Тернопільської області 
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Олена Пчілка і дитяча література. 

Яблонська Ольга Василівна,  

кандидат філологічних наук, професор кафедри української літератури 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 
 

Народнопедагогічні засади виховання у сім’ї Косачів.  

Комашко Любов Миколаївна,  

заступник директора з навчально-виховної роботи,  

вчитель української мови та літератури Ліцею імені  Олени Пчілки  

м. Ковеля Волинської області 
 

Кривинюки у час воєнного лихоліття. Збереження та опрацювання 

архіву Лесі Українки. 

Щукіна Ірина Анатоліївна,  

завідувач науково-дослідного відділу з вивчення життя та творчості 

Лесі Українки Музею видатних діячів української культури, м. Київ  
 

Родина Косачів в українському культурно-освітньому просторі 

Західної Німеччини (друга половина 1940-х рр.). 

Подобєд Олена Андріївна,  

доктор історичних наук, доцент Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ 
 

Олена Пчілка – фундатор досліджень української вишивки та 

орнаментики. 

Мацюк Зоряна Сергіївна,  

кандидат філологічних наук, доцент, учитель української мови 

і літератури КЗЗСО «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради  

Волинської області», м. Луцьк 

 

Онлайн-проєкт «Педагогічна мапа Києва»: вулиця Олени Пчілки. 

Міхно Олександр Петрович,  

доктор педагогічних наук,  

директор Педагогічний музей України, м. Київ; 

Матвійчук Оксана Євгенівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент Інституту післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ 
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Орнаменти Ольги Петрівни Косач в перших вишитих сорочках-

льолях для немовлят (за матеріалами 9-ти онлайн льоля марафонів 

2020–2022 рр.). 

Серебреннікова Тетяна Ігорівна,  

завідувач бібліотеки ім. В. А. Симоненка для дітей Централізованої 

бібліотечної системи Голосіївського району м. Києва 

 

Віктор Купченко про життя і творчість Лесі Українки. 

Дем’янюк Олександр Йосипович,  

доктор історичних наук, професор, заступник директора з науково-

педагогічної діяльності Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, член Національної спілки краєзнавців України, м. Луцьк 

 

Павло Филипович – дослідник творчості Лесі Українки. 

Найдюк Тамара Павлівна,  

викладач вищої категорії Технічного фахового коледжу Луцького 

національного технічного університету, м. Луцьк 

 

Презентація збірника сценаріїв «На уродини до Лесі». 

Ціхоцька-Підгайна Тетяна Вікторівна,  

магістр музичної педагогіки, керівник дитячої фольклорної  

студії «Жайворонки», м. Луцьк 

 

Лауреати літературно-мистецької премії імені Олени Пчілки – 

волиняни за походженням. 

Стасюк Людмила Антонівна,  

директор Волинської державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки,   

заслужений працівник культури України, м. Луцьк 
 

Лесині / Косачівські місця в концепції туристичних «магнітів» 

Волині та системі національного виховання: Луцьк і околиці. 

Дмитренко Алла Адамівна,  

кандидат історичних наук, доцент кафедри музеєзнавства, 

пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності  

Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк  
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Музей Лесі Українки в Колодяжному в роки незалежності України: 

історія, виклики, здобутки. 

Комзюк Віра Михайлівна,  

почесний краєзнавець України, член Національної спілки краєзнавців 

України,  заслужений працівник культури України, с. Колодяжне 

Ковельського району Волинської області  
 

Міфологія «Лісової пісні» Лесі Українки в творчості юних 

соломкарів Купичівського ліцею. 

Кравчук Марія Василівна,  

старший вчитель, завідувач Музею соломкарства  

КОЗ «Купичівський ліцей», с. Купичів  Ковельського району 
 

Науково-методичний супровід педагогів в роботі з краєзнавчими 

документами Національного архівного фонду Державного архіву 

Волинської області. 

Коць Любов Іванівна,  

начальник відділу інформації та використання документів 

Національного архівного фонду Державного архіву  

Волинської області, м. Луцьк 

 

 

14.00–14.45 – Секційні виступи 
 

 

Проблема освіти, навчання і виховання в Україні  у творчості Лесі 

Українки. 

Антонюк Надія Анатоліївна,  

кандидат педагогічних наук, викладач педагогічних дисциплін 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк 

 

Творче використання педагогічної спадщини родини Косачів-

Драгоманових у вихованні учнівської молоді. 

Бойко Марія Миколаївна,  

бібліотекар ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради»,  

смт Торчин Луцького району 
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Залучення студентів до краєзнавчого пошуку як чинник 

національно-патріотичного виховання. 

Бундак Олена Анатоліївна,  

кандидат історичних наук, доцент, заступник директора  

з науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини 

Університету Україна, м. Луцьк  

 

Вплив сім’ї Косачів на становлення української педагогічної думки. 

Веснянка Анастасія Валеріївна,  

студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради, м. Луцьк 

Науковий керівник: Кравець Анатолій Іванович 

 

Життєвий та творчий шлях Олени Пчілки у навчально-виховному 

процесі сучасної школи. 

Дяк Оксана Юріївна,  

вчитель зарубіжної літератури  Хорохоринського ліцею  

Торчинської селищної ради, смт Торчин  Луцького району 

 

Реклама Тернопільщини періоду воєнного стану та Леся Українка: 

пропагандивно-освітній аспект. 

Костюк Степан Володимирович,  

завідувач науково-методичного відділу Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею, голова Тернопільської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України, м. Тернопіль 
 

Творче використання викладачами життєвого та творчого шляху 

Лесі Українки у навчанні та вихованні підростаючого покоління. 

Лопакова Олена Миколаївна,  

викладач української літератури, методист ДНЗ «Одеський професійний 

ліцей сфери послуг ПНПУ ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса; 

Гриньова Олена Григорівна,  

викладач української літератури ДНЗ «Одеський професійний ліцей 

сфери послуг ПНПУ ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса; 

Козаченко Оксана Миколаївна,  

викладач громадянської освіти ДНЗ «Одеський професійний ліцей  

сфери послуг ПНПУ ім. К. Д. Ушинського», м. Одеса 
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Педагогічні роботи лікаря Арсена Річинського. 

Мазур Петро Євстахійович,  

кандидат медичних наук, директор  Кременецького медичного фахового 

коледжу імені Арсена Річинського, м. Кременець Тернопільської області 
 

Інноваційні технології і мультимедіа в навчальному процесі: твори 

родини Косачів-Драгоманових в аудіо-читаннях. 

Маланій Олена Олександрівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури 

Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 
 

Персоналії «дитячих письменників» як важлива складова 

педагогічного краєзнавства. 

Марченко Наталія Петрівна,  

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник  

Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського, м. Київ 
 

Леся Українка і сучасна Полтавщина: увіковічення пам’яті. 

Павленко Юлія Григорівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Полтавського національного педагогічного університету  

імені В. Г. Короленка, м. Полтава 

 

Краєзнавство як зміст і форма педагогічної діяльності (з досвіду 

Бережанської гімназії кін. ХІХ ст. – 1930-х рр.). 

Парацій Володимир Михайлович,  

старший науковий співробітник Бережанського краєзнавчогоий музею, 

м. Бережани Тернопільської області 

  

Ушанування пам’яті родини Косачів-Тесленків-Приходьків 

на Камінь-Каширщині. 

Пась Наталія Олександрівна,  

директор Камінь-Каширського краєзнавчого музею  

Камінь-Каширської міської ради Волинської області,  

член Національної спілки краєзнавців України, м. Камінь-Каширський  
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Образ Ольги Драгоманової-Косач в сучасних аудіо- та відеопроєктах: 

домінанти мовного моделювання. 

Пирог Вероніка Валентинівна,  

студентка факультету філології та журналістики Волинського 

національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк;  

Богдан Світлана Калениківна,  

кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії 

та культури української мови Волинського національного  

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк  
 

Підготовка студентів до виховання у школярів  любові до рідного 

краю на прикладі родини Косачів. 

Пушкар Надія Степанівна,  

викладач педагогічних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк 
  

Біографічні дослідження у контексті педагогічного краєзнавства. 

Романчук  Галина Дмитрівна,  

методист відділу освітніх інновацій Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк  
 

Леся Українка та Косачі у житті та творчості волинської художниці 

Валентини Михальської. 

Силюк Анатолій Михайлович,  

методист відділу виховної роботи Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, заслужений працівник культури 

України, член Національної спілки краєзнавців України, м. Луцьк 
 

Створення певного середовища як необхідна умова національного 

виховання (на прикладі родини Косачів-Драгоманових). 

Черняк Наталія Миколаївна,  

вчитель-методист української мови та літератури  Боратинського 

ліцею, Боратинська ОТГ Луцького району 
 

Дитячі образи у прозі Петра Волиняка. 

Яблонський Максим Романович,  

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри 

соціальних комунікацій Волинського національного  

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 
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       14.45–15.00 – Підбиття підсумків роботи 

 

 

Список учасників дискусії: Вальчук Олена Іванівна, директор Ліцею 

імені Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області; Грабинська Любов 

Дмитрівна, методист КЗ «Волинський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Волинської обласної ради»; Карпенко Жанна Володимирівна, вчитель 

початкових класів Нововоронцовського ЗПЗСО 2 Нововоронцовської 

селищної ради Херсонської області; Кулаківська Ольга Володимирівна, 

керівник театрального гуртка, методист КЗ «Центр позашкільної освіти» 

Тетіївської міської ради, методист по роботі з дітьми і керівник арт-студії 

«Диваки» РБК Тетіївської ТГ Білоцерківського району Київської області; 

Сміховська Валентина Євгеніївна, завідувач бібліотеки Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк. 
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