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НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ: 

 основні поняття та терміни: біографія, біографістика, персоналія як 

складники педагогічної терміносистеми; 

 тенденції розвитку педагогічної біографіки й біографістики у світі; 

 біографічний метод у вітчизняних історико-педагогічних дослідженнях: 

минуле та сьогодення; 

 джерела інформації в біографічному дослідженні з історії освіти 

(автобіографія, мемуари, листування, періодика, книжки тощо); 

 внесок ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського й наукових бібліотек у 

педагогічну біографіку та біографістику. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ: 

945–1000 Реєстрація учасників 

1000–1300 Робота семінару 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповіді – до 10 хв. 

Повідомлення – до 5 хв. 

Обговорення – до 3 хв. 

Семінар відбудеться в онлайн-режимі на платформі Zoom за 

посиланням:  
https://us02web.zoom.us/j/87881606826?pwd=WFRNdnhQbkVCdHhvZ0N5UlZ

OYjJsQT09 

 

 

За матеріалами семінару буде підготовлено та оприлюднено 

збірник тез доповідей в електронному форматі. 

https://us02web.zoom.us/j/87881606826?pwd=WFRNdnhQbkVCdHhvZ0N5UlZOYjJsQT09
https://us02web.zoom.us/j/87881606826?pwd=WFRNdnhQbkVCdHhvZ0N5UlZOYjJsQT09
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Вступне слово: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Вітальне слово: 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення 
філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України 

Модератори семінару: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор, головний науковий 

співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського; 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 

співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 

Доповіді та повідомлення: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського  
Електронний ресурс «Видатні педагоги України та світу» як 

форма представлення педагогічної біографіки в освітньо-науковому 

просторі 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 

співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 
Подружжя педагогів в українській біографістиці: до питання 

про визначення дослідницьких підходів 
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Александрова Галина Андріївна, доктор філологічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І Вернадського 

Некролог як біографічне джерело 

Білавич Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 
Літературна спадщина В. О. Сухомлинського як предмет 

дослідження українських та зарубіжних науковців 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин 

Інституту педагогіки НАПН України, професор ІДГУ 

Листування та періодика як інформаційні джерела в 

біографічному дослідженні історії освіти 

Бялик Оксана Василівна, доктор педагогічних наук, професор, в.о. 

завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

До проблеми визначення предметного поля педагогічної 

біографістики 

Вергунов Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік Національної 
академії аграрних наук України, директор Національної наукової 

сільськогосподарської бібліотеки НААН 

Професор А. Є. Зайкевич (1842–1931): формування наукових 

інтересів вченого та педагога аграрної сфери світового виміру 

Гавриленко Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри дошкільної та початкової освіти Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Педагогічна спадщина Лео Кестенберга (1882–1962) у студіях 

зарубіжних науковців: джерела дослідження 

Гагарін Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Інформаційний потенціал джерел педагогічної біографістики 
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Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту 
педагогіки НАПН України 

Роль Олександра Біляєва в дослідженні методів навчання 

української мови 

Дефорж Ганна Володимирівна, доктор історичних наук, професор, 

доцент кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Персоналії вітчизняної педагогіки: Калініченко Надія Андріївна 

Драч Оксана Олександрівна, доктор історичних наук, професор, 
професор кафедри всесвітньої історії Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Автобіографія в історико-освітніх дослідженнях: методологічні 

новації 

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

Педагогічна біографістика в дослідженнях з історії освіти 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фізики, біології та методик їхнього навчання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка 

Іван Ткаченко: педагогічна інноватика 

Кірдан Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

До проблеми групування джерел інформації в біографічному 

досліджені з історії вітчизняної педагогіки 

Клименко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Терапевтична педагогіка Януша Корчака – зцілення контактом 
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Колесник Ірина Іванівна, доктор історичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН 
України 

«Біографічний поворот» в інтелектуальній та культурній 

історії 

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Педагогічна біографіка в діяльності науково-дослідного центру 

педагогічного краєзнавства 

Кочубей Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Внесок історіографічних досліджень у розвиток педагогічної 

думки в Україні 

Кравченко Оксана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Наукові заходи з нагоди 200-річчя від дня народження 

Пантелеймона Куліша 

Міхно Олександр Петрович, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, директор Педагогічного музею України; 

старший науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Некролог як джерело педагогічної біографістики 

Петренко Оксана Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського 

державного гуманітарного університету 
Про біографічний метод в історико-педагогічних дослідженнях в 

межах вивчення здобувачами ступеня PhD навчальної дисципліни 

«Методологія організації дослідження з освітніх, педагогічних наук» 
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Побірченко Наталія Семенівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор Колегіуму Вітелона Державного вищого навчального 
закладу в Легніці (Польща) 

Життя і творчість українських громадівців (II пол. ХIX ст.) як 

джерело інформації про розвиток української освіти 

Розман Ірина Іллівна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

Мукачівського державного університету 

Джерела біографічних даних вітчизняних та зарубіжних 

педагогів 

Савчук Борис Петрович, доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені 
Б. Ступарика Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

Формування терміносистеми української педагогічної 

біографістики: стан, проблеми, перспективи розвитку 

Слюсаренко Ніна Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 
імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету 

Біографічний метод у методології сучасного історико-

педагогічного дослідження 

Федяєва Валентина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 
імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету 

Освітня компонента «Педагогічна персоналія в історико-

педагогічних дослідженнях» у структурі підготовки майбутніх 
докторів філософії (PhD) спеціальності: 011 Освітні, педагогічні 

науки 

Школа Валентина Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент 
кафедри української та зарубіжної літератури та порівняльного 

літературознавства Бердянського державного педагогічного 

університету 

Автобіографізм нарису Василя Стефаника «Серце» 

* * * 

Албул Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
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Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Персоналія Володимира Науменка (1852–1919) в історико-

педагогічних дослідженнях української освіти на зламі ХІХ–ХХ ст. 

Анісімова Олена Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки та психології дошкільної та початкової 

освіти Херсонського державного університету 

Історіографія дослідження проблеми «партнерська взаємодія –  

основа професійної діяльності педагога» 

Антипін Євген Борисович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки та психології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

Роль персоналій у розвитку ідей щодо наступності дошкільної 

та початкової освіти 

Балдинюк Олена Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю 

(1920–1930 рр.) 

Баліка Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 
Роль інформаційно-бібліографічного ресурсу ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського «Видатні педагоги України та світу» в 

організації дистанційного вивчення дисциплін педагогічного циклу в 

ЗВО 

Безлюдна Наталія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Бібліографістика як засіб пізнання актуальних проблем 

педагогічної науки 

Блах Валерія Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 
Є. Петухова Херсонського державного університету 
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Дослідження становлення наукової школи вченого за допомогою 

біографіки та біографістики 

Бойко Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
Застосування біографічного методу у дослідженнях з соціальної 

роботи 

Бойченко Валентина Василівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Еволюція поглядів на професійне мислення вчителя в педагогічній 

історіографії 

Бутенко Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 

імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету 

Документальні матеріали про вченого і його праці як предмет 

дослідження педагогічної персоналії 

Ваколюк Аліна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 

Сутність та специфіка біографічного методу в історико-

педагогічному дослідженні 

Венгловська Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та психології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

Педагогічна періодика першої третини ХХ століття як джерело 

дослідницьких студій внеску педагогічних персоналій у розвиток 

освіти України 

Войтовська Алла Іванівна, доктор філософії Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Біографічний метод як інструмент гендерного дослідження 

Гудовсек Оксана Анатолівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету 
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Посібники з естетичного виховання як джерела інформації для 

історико-педагогічного дослідження 

Дудник Наталка Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Бібліографістика як джерело розвитку педагогічної науки 

Дяченко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – початку 

ХХ ст. як джерело вивчення життя та творчості відомих педагогів 

Дурдас Алла Петрівна, доктор філософії, науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Нова французька школа Селестена Френе (1896–1966) 

Єсьман Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заступник з виховної роботи декана факультету початкового навчання 

Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 

Життя, діяльність, педагогічна спадщина вченого в 
хрестоматійних виданнях 

Житнухіна Катерина Павлівна, кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Сучасний стан і перспективи розвитку педагогічної 

біографістики 

Карпич Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Періодичні видання України як засіб популяризації теорії та 
практики з історії соціальної роботи 
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Коблик Віталій Олександрович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Організаційні та технологічні складові формування ресурсів 
біографічної та біобібліографічної інформації 

Кудла Марія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Роль історико-біографічної інформації у інтелектуальному 
поступі та духовному житті українського суспільства 

Левченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Відображення молодіжної роботи в періодичних виданнях 20–30-х 

років ХХ століття 

Любовець Надія Іванівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач відділу теорії та методики 
біобібліографії Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського 

Мемуари як складник сучасних бібліотечних біобібліографічних 
ресурсів: досягнення та перспективи 

Марченко Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту 

біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І Вернадського 
Персоналії «дитячих» письменників у дискурсі педагогічної 

біографіки 

Матрос Ольга Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Постать Івана Васильовича Лучицького в сучасному 
біографічному науково-інформаційному просторі 
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Матюшинець Яна Володимирівна, доктор філософії, старший 

викладач кафедри педагогіки та психології Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

Періодичні видання як джерело історико-педагогічних студій 

про розвивальні середовища для дітей в Україні початку ХХ ст. 

Моргай Лілія Анатоліївна, доктор філософії, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Сучасна педагогічна біографістика в Україні 

Пермінова Людмила Аркадіївна, кандидат педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки, психології й освітнього 
менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного 

університету 

Використання біографічного методу у підготовці майбутніх 

учителів початкової школи 

Полєхіна Вікторія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Популяризація дослідження творчих біографій вчителів 

Тальнівського району Черкаської області 

Поліщук Ольга Павлівна, доктор філософії, доцент Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Основні аспекти становлення та розвитку педагогічної 

біографістики 

Прищепа Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Біографістика як основа сучасної педагогічної думки 

Роєнко Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
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Періодичні видання як джерело дослідження історії приватної 

освіти 

Савченко Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Ресурси біографічної інформації: новітні тенденції розвитку 

Січкар Алла Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки та психології Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Автобіографічні джерела у вивченні внеску педагогічних 

персоналій в становлення та розвиток дошкільної освіти України 

Стельмашук Жанна Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Періодичні видання як джерело інформації в біографічному 

дослідженні 

Стеценко Надія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Використання творів античних біографів при вивченні дисциплін 

психолого-педагогічного циклу 

Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського 

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Національно-

патріотичне виховання в Україні» (2019) як джерело педагогічної 

біографістики 

Ткаченко Лідія Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини НАПН України 

Мотиваційний вимір життєтворення Григорія Сковороди 
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Ткачук Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Історія української педагогіки крізь призму біографістики 

Ткачук Мирослава Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
Зародження та розвиток теорії біографії у європейських країнах 

XIX – початку XX століття 

Ціпан Тетяна Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 

Педагогічна преса як джерело вивчення науково-педагогічної 

спадщини професора Т. Дем’янюк 

Чабан Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 
Є. Петухова Херсонського державного університету 

Біографіка в історіографії та джерельній базі дослідження 

педагогічної персоналії 

Шалак Оксана Іванівна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту біографічних досліджень 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Педагогічна діяльність Каленика Шейковського: рукописні 

джерела, періодика, дослідження 

Шалівська Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 

гуманітарного університету 
Використання можливостей біографічних досліджень у вивченні 

курсу «Педагогіка толерантності» 

Шевчук Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 
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Періодичні видання як джерело інформації в біографічному 

дослідженні з історії освіти 

Щербина Віталій Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 

Є. Петухова Херсонського державного університету 

Регіональний підхід у дослідженні педагогічної персоналії 

Юркова Тетяна Федорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 
імені проф. Є. Петухова Херсонського державного університету 

Життя, діяльність, педагогічна спадщина вченого в навчально-

методичній літературі 

Юрченко Оксана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Новітні тенденції розвитку біографістики в науково-

інформаційному простору сучасного суспільства 

Якобчук Надія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 
біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського 

Спогади сучасників Володимира Науменка (1852–1919) як 

джерело дослідження його біографії 

* * * 

Бойко Оксана Андріївна, молодший науковий співробітник відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Тарас Шевченко в інформаційному освітньому просторі 

Бондаренко Вікторія Володимирівна, старший науковий 

співробітник Педагогічного музею України 

Некрологи видатним педагогам на сторінках журналу 

«Радянська школа» як джерело біографічних досліджень 
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Бондарець Марія Анатоліївна, здобувач ступеня PhD кафедри теорії 

і методики виховання Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Роль журналу «Пролетарська освіта» (1920–1921) у вивченні 

біографій українських педагогів 

Василенко Світлана Борисівна, молодший науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
Висвітлення біографії О. А. Захаренка в електронному ресурсі 

«Видатні педагоги України та світу» 

Вербовська Оксана Василівна, аспірант кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Науково-інформаційне середовище у дослідженні діяльності 

реабілітаційних центрів 

Гайда Лариса Анатоліївна, провідний науковий співробітник 

Педагогічного музею України 
Дослідницький проект «Шкільне музейництво у біографіях і 

фактах» 

Голя Галина Миколаївна, викладач КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, здобувач ступеня PhD I курсу 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Рівненського державного 
гуманітарного університету 

Роль біографічного методу у дослідженні діяльності 

церковнопарафіяльних шкіл 

Єфімова Валентина Іванівна, науковий співробітник Педагогічного 

музею України 

Джерельна база видання «Некрологи на сторінках педагогічних 
часописів кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (за матеріалами фондів 

Педагогічного музею України)» 

Загребельна А. О., магістрант Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

Становлення педагогічної біографістики в Україні 

Золотаренко Тетяна Олександрівна, провідний бібліотекар відділу 
науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності 
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Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 
Реалізація педагогічних ідей Б. Блума (1913–1999) у процесі 

формування основ критичного мислення молодших школярів 

Каркач Андрій Володимирович, аспірант кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Біографістика в умовах розвитку процесів цифровізації 

Коляда Назарій Ігорович, аспірант кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 
Джерела інформації в біографічному дослідженні з історії 

дитячих і молодіжних громадських організацій 

Кропочева Наталія Миколаївна, молодший науковий співробітник 
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Педагогічні ідеї Вольфганга Ратке (1571–1635) щодо викладання 
іноземних мов в його працях з колекції рідкісних видань Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Кузьмич Антоніна Олександрівна, здобувач ступеня доктора 

філософії Рівненського державного гуманітарного університету 

Використання біографічного методу у дослідженні авторських 

шкіл 

Лелюх Софія Романівна, здобувач ступеня PhD кафедри теорії і 

методики виховання Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Біографії православних священників як джерело інформації для 

досліджень з історії педагогіки 

Мартинюк Вікторія Валеріївна, викладач-стажист кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Розвиток педагогічної біографістики в Україні на поч. ХХІ ст. 

Мушка Іван Васильович, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
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Біобібліографічний покажчик «Василь Олександрович 

Сухомлинський: до 100 річчя від дня народження» (2018) як джерело 

дослідження сухомлиністики 

Павленко Тетяна Степанівна, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Відображення постаті Фрідріха Фребеля на сторінках 

електронного ресурсу «Видатні педагоги України та світу» 

Павлова Олена Сергіївна, аспірант кафедри педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського 

державного університету 
Педагогічна періодика в біографічних дослідженнях з історії 

виховання 50–60-х років ХХ століття 

Песоцька Юлія Юріївна, аспірант кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Музейна педагогіка та біографістика в сучасному науково-

інформаційному середовищі 

Петренко Інна Федорівна, здобувач ступеня доктора філософії 
Рівненського державного гуманітарного університету 

Енциклопедичні статті як джерела інформації в біографічному 

дослідженні з історії освіти 

Петрушко Юлія Олександрівна, аспірант кафедри теорії і методики 

виховання Рівненського державного гуманітарного університету 

Застосування біографічного методу у дослідженні історії 

розвитку домашньої освіти на Волині другої половини ХІХ ст. 

Пислар Анатолій Борисович, аспірант кафедри педагогіки, 

психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету 

Автобіографічні видання – джерела дослідження проблем 

трудового виховання молоді у 80–90-х роках ХХ століття в Україні 

Писларь Олександра Олегівна, аспірант кафедри педагогіки, 

психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 

Херсонського державного університету 
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Науковий інструментарій дослідження педагогічної персоналії в 

історії розвитку менеджменту освіти України ХХІ століття 

Поліщук Ірина Віталіївна, здобувач ступеня доктора філософії 

Рівненського державного гуманітарного університету 

Спогади як джерело інформації в біографічному дослідженні (на 

прикладі вивчення персоналії Т. Д. Дем’янюк) 

Рябініна Марина Анатоліївна, аспірант кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи факультету соціальної та 
психологічної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Епістолярні джерела та їхня роль для педагогічної науки 

Салата Назар Тарасович, аспірант кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Програмне забезпечення досліджень з біографістики 

Сарнацька Аліна Валеріївна, аспірант кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

Біографістика в контексті гендерної проблематики 

Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
Закордонні електронні біографічні словники як джерело 

педагогічної біографіки 

Сібаров Станіслав Дмитрович, аспірант кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 

Херсонського державного університету 

Вивчення феномену «авторська школа» за допомогою 

біографічного методу 

Сухомлинська Леся Віталіївна, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Відображення біографії Василя Сухомлинського у матеріалах 

Всеукраїнських і Міжнародних педагогічних читань «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю» 



22 

 

Таран Альона Михайлівна, аспірант кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

Джерела інформації в біографічному дослідженні з історії 

інклюзивної освіти 

Ткачук Юлія Василівна, аспірант ІІ року навчання спеціальності 

231 Соціальна робота Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Біографічний метод в історико-педагогічних дослідженнях 

Федоренко Д. О., магістрант Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Поняття «педагогічна біографістика» 

Чала Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Висвітлення постаті О. Г. Барвінського у електронному 

інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та 

світу» 

Штурба Антоніна, аспірант ІІІ року навчання спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Роль історіографічних джерел в історико-педагогічних 

дослідженнях 
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Організаційний комітет: 

 Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (модератор); 

 Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та психології Київського університету імені 

Бориса Грінченка; 

 Кравченко О. О., доктор педагогічних наук, професор, декан 
факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини; 

 Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського 

державного гуманітарного університету; 

 Сухомлинська О. В., доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського (модератор); 
 Федяєва В. Л., доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 
менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського державного 

університету; 

 Тарнавська С. В., кандидат історичних наук, вчений 
секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

 Бойко О. А., молодший науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (літературний редактор); 

 Василенко С. Б., молодший науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (технічний секретар); 

 Середа Х. В., науковий співробітник відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (технічний модератор); 

 Золотаренко Т. О, провідний бібліотекар відділу науково-

методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності ДНПБ 
України імені В. О. Сухомлинського (технічний модератор). 
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