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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

1. Бендерець Наталія Миколаївна, в. о. ректора КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат 

педагогічних наук; 

2. Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат 

педагогічних наук; 

3. Часнікова Олена Володимирівна, в. о. проректора КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

кандидат педагогічних наук; 

4. Букет Євген Васильович, заступник голови Київської обласної 

організації Національна спілка краєзнавців України, головний редактор газети 

«Культура і життя»; 

5. Мірошник Світлана Іванівна, доцент кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук;  

6. Перерва Володимир Степанович, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат історичних наук; почесний 

краєзнавець України, член правління Київської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України; 

7. Пількевич (Рокицька) Ольга Дмитрівна, методист відділу музейної 

освіти та бібліотечної справи КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма 

обласної науково-практичної конференції 

«Краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича»  

з теми 

«Київщина: історія рідного краю» 
 

 

План проведення 

10.00-11.00 Підключення 

учасників 

конференції до 

скайпу (адреса 

внизу програми)  

Он-лайн трансляція 

 

Піхотенко Костянтин Сергійович, 

технічний редактор 

 

Пількевич Ольга Дмитрівна, методист 

відділу музейної освіти та бібліотечної 

справи КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

11.00-11.05 Відкриття 

конференції 

Бендерець Наталія Миколаївна, в.о. ректора 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

кандидат педагогічних наук 

 Вітання: 

 

Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

кандидат педагогічних наук 

Букет Євген Васильович, заступник голови 

Київської обласної організації Національна 

спілка краєзнавців України, головний редактор 

газети «Культура і життя», кандидат 

історичних наук 

   

11.05-12.00 Пленарне засідання 

   

12.00-13.30 Робота в секціях  

 Секція 1. 

 

 

 

Модератор: Перерва Володимир 

Степанович, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут 



 

 

 

 післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

кандидат історичних наук; почесний 

краєзнавець України, член правління 

Київської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України 

 Секція 2. 

 

 

 

 

 

Модератор: Плівачук Катерина 

Володимирівна, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних та мистецьких дисциплін КНЗ 

КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

заслужений вчитель України, заслужений 

журналіст України 

 Секція 3. Модератор: Ярмола Олександр 

Володимирович, доцент кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

Національного аграрного університету, 

кандидат філософських наук; 

 

 Секція 4. 

 

Модератор: Пількевич Ольга Дмитрівна, 

методист відділу музейної освіти та 

бібліотечної справи КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

13.30-13.35 Підбиття 

підсумків  

 

Пількевич Ольга Дмитрівна, методист 

відділу музейної освіти та бібліотечної 

справи КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

Перерва Володимир Степанович, доцент 

кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», кандидат історичних 

наук; почесний краєзнавець України, член 

правління Київської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Використання наукових досліджень Лаврентія Похилевича в освітньому 

процесі: історія та сучасність 

Перерва Володимир Степанович, доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», кандидат історичних наук почесний краєзнавець 

України, член правління Київської обласної організації Національної спілки 

краєзнавців України. 

 

Доля учасників Коліївщини на засланні  

Букет Євген Васильович, заступник голови Київської обласної організації 

Національної спілки краєзнавців України, член правління НСКУ, головний 

редактор газети «Культура і життя». 

 

До біографії Надії Шендрик: архівна альтернатива 1944 року та її 

документальне відзеркалення 

Чернецький Євген Анатолійович, український генеалог, геральдист, 

кандидат історичних наук (Україна), доктор гуманістичних наук (Польща), член 

Національної спілки краєзнавців України, почесний краєзнавець України. 

 

«Козача Рада Правобережної України» – спроба антибільшовицького 

повстання (1921 – 1922 рр.). 

Бурлака Сергій Іванович, провідний редактор відділу інформаційно-

краєзнавчої роботи Білоцерківської ЦБС, кандидат історичних наук, доцент. 

 

Боротьба більшовиків проти українського повстанського руху на 

Білоцерківщині навесні – влітку 1919 року за спогадами учасників та очевидців 

Стародуб Олексій Володимирович, краєзнавець КЗ «Білоцерківська 

міська Централізована бібліотечна система імені Петра Красножона. 

 

Долі людські родини студентки-заочниці, що здобувала фахову 

підготовку в Білоцерківських педагогічних закладах освіти 

Пащенко Дмитро Іванович, професор кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», доктор педагогічних наук, професор. 

 

Історія культурних пам’яток міста Сквира  



 

Плівачук Катерина Володимирівна, доцент кафедри суспільно-

гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, доцент; заслужений 

вчитель України, заслужений журналіст України. 

 

Розвиток професійної освіти на Київщині в 1923-1924 рр. 

Ярмола Олександр Володимирович, доцент кафедри теоретико-правових 

та суспільно-гуманітарних дисциплін Білоцерківського Національного аграрного 

університету, кандидат філософських наук; 

Велика Катерина Ігорівна, асистент кафедри іноземних мов 

Білоцерківського Національного аграрного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦІЯ 1. ПАМЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ, ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 

КИЇВЩИНИ  
 

Модератор: Перерва Володимир Степанович, доцент кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат історичних наук, почесний 

краєзнавець України, член правління Київської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України. 

 

Історія гімназійної освіти в місті Сквира  

Цимбалюк Василь Іванович, учитель української мови та літератури 

Сквирського академічного ліцею, кандидат педагогічних наук. 

 

Історико-культурні процеси на Фастівщині в період розквіту Київської Русі 

(Х–ХII ст.) 

Степаніцька Олена Миколаївна, молодший науковий співробітник            

КЗ ФМФ «Фастівський державний краєзнавчий музей». 

 

Свято-Михайлівський храм – духовний осередок життя селища Бородянка 

Копил Любов Миколаївна, учитель історії Бородянського академічного 

ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель. 

 

Національний музей – Меморіальний комплекс «Букринський плацдарм» 

Жлуктенко Наталія Василівна, учитель історії Балико-Щучинської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів Кагарлицького району, викладач суспільно-

історичних дисциплін Ржищівського будівельного технікуму. 

 

З історії становлення й розвитку Білоцерківського педучилища (1920-1953; 

1986-2020 ) 

Рокицька (Пількевич) Ольга Дмитрівна, методист відділу музейної освіти 

та бібліотечної справи КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 



 

СЕКЦІЯ 2. ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ 

 

Модератор: Плівачук Катерина Володимирівна, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарної освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педагогічних наук, 

доцент, заслужений вчитель України, заслужений журналіст України. 

 

Модест Левицький, учитель Білоцерківської гімназії, письменник, 

просвітянин, громадський діяч 

Бондар Анатолій Володимирович, учитель історії, керівник краєзнавчого 

гуртка Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа I ступеня», провідний редактор інформаційно-краєзнавчої роботи 

Центральної бібліотечної системи ім. Петра Красножона. 

 

Мистецька й наукова діяльність переяславця Олега Коломійця (Князенка) 

Будугай Ольга Дмитрівна, доцент кафедри іноземних мов 

Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат філологічних 

наук. 

Віктор Сокол як фотограф-літописець культурних надбань Київщини 

Будугай Андрій Олександрович, викладач української мови як іноземної 

відділення довузівської підготовки Білоцерківського національного аграрного 

університету. 

Життя і творчість Володимира Борошенка 

Ратошнюк Валентина Василівна, старший науковий співробітник                    

КЗ ФМФ «Фастівський державний краєзнавчий музей». 
 

Анатолій Прохоренко – поет, науковець, громадський діяч 

Шеремет Ольга Петрівна, вчитель української мови та літератури  

Богданівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Яготинського району. 

 

Спасибі, любий вчителю за те, чого з любов’ю людство ти навчаєш 

Яременко Любов Василівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи ОЗНЗ Новоолександрівський НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Згурівської районної ради. 

 

Василь Миколайович Ремесло – наукова гордість Київщини 

Антон Олександрович Кармазін, композитор, історик, старший 

науковий співробітник Музею театрального, музичного та кіномистецтва 

України, м. Київ. 



 

СЕКЦІЯ 3. ГЕРОЇЗМ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ 

 

Модератор: Ярмола Олександр Володимирович, доцент кафедри 

суспільно-гуманітарних дисциплін Білоцерківського Національного аграрного 

університету, кандидат філософських наук; 

 

Назаренко Володимир Вікторович – позивний «Квадрат» 

Некрасова Ірина Миколаївна, заступник директора позашкільного 

відділення Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №15 – дитячо-юнацький спортивно-оздоровчий клуб» 

Білоцерківської міської ради. 

 

Любов, що сильніша за зброю: декабристка ХХI століття 

Горна Ліна Петрівна, учитель історії та правознавства Гребінківської 

гімназії Васильківського району. 

 

Кохали. Вірили. Чекали: Руслан Присяжнюк – кіборг «Шаман» 

Баран Юлія Юріївна, учитель історії та правознавства Пашківської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів Макарівської районної ради. 

 

«Патрон у звільнення рідного Луганська» – Алла Єрмолова: волонтерка з 

Борисполя  

Кацан Ольга Сергіївна, керівник гуртка «Журналісти-краєзнавці» 

Бориспільського міського Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, 

студентка Університету ДФС України.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 4. РЕПРЕСОВАНІ ДІЯЧІ ОСВІТИ ТА КУЛЬТУРИ: 

ЖЕРТВИ ПОЛІТИЧНОГО ТЕРОРУ (1929-1953рр.)  

Модератор: Пількевич Ольга Дмитрівна, методист відділу музейної освіти 

та бібліотечної справи КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів» 

 

Кривавий протест за колючим дротом Норильського Горлагу (Спогади 

колишнього політв’язня М.Б. Барбона) 

Книш Станіслав Степанович, учитель історії Зазимського НВО 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів 
 

Фастівський письменник-дисидент М. Г. Глухенький 

Шкляр Алла Костянтинівна, учитель історії Фастівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Фастівської міської ради. 

 

 

13.30-13.35 Підбиття підсумків  


