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ПОЛТАВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

На ро ди ла ся 28 лю то го 1984 р. в м. Пол та ва. Бать ко, 
Григорій Ва силь о вич За по рож чен ко, — фахівець 
будівель ної га лузі, Ма ти, Ла ри са Олексіївна Пан

чен ко, — пе да гог, зас лу же ний працівник освіти. 
Закінчив ши із зо ло тою ме дал лю Пол тавсь ку гімназію № 31 

та з відзна кою — му зич ну шко лу № 2, Юлія Гри горівна всту
пи ла до Пол тавсь ко го дер жав но го пе да гогічно го універ си
те ту ім. В. Г. Ко ро лен ка на спеціальність «Інфор ма ти ка. 
Мо ва і літе ра ту ра (англійсь ка)». 

Нав чан ня в універ си теті Юлія За по рож чен ко зга дує як 
один з най щас ливіших епізодів жит тя, час, спов не ний по дія
ми, зле та ми, відкрит тя ми, но вим досвідом. За це щи ро вдяч
на пе да го гам: Олек са нд ру Пан те лей мо но ви чу Ру ден ку, Вікто
ру Іва но ви чу Лаг ну, Ніні Ми ко лаївні Та ра се вич, Юлії Іванівні 
Ка люжній, Люд милі Ва силівні Де резі, Ользі Ана толіївні Гу ба
човій, Ірині Віталіївні Сев рюк, Аллі Ва силівні Хо мен ко.

З 2006 р. Юлія Гри горівна нав ча ла ся в магістра турі, а 
з 2007 р. — в аспіран турі Київсь ко го національ но го універ
си те ту ім. Т. Шев чен ка. До ле нос ною для неї ста ла зустріч 
із ви пу ск ни цею ПДПІ ім. В. Г. Ко ро лен ка, др пед. наук, 
проф. М.  П.  Ле щен ко, яка на дих ну ла її на на у ко вопе да
гогічне досліджен ня в га лузі порівняль ної пе да гогіки.

З 2007 р. і дотепер викладає в Київському національному 
університеті ім. Т. Шевченка. З 2010 р. — працює в ІІТЗН 
НАПН України, який очолює вчений зі світовим ім’ям, 
д. т. н., проф., акад. НАПН України В. Ю. Биков. Бе ре участь 
у досліджен нях, спря мо ва них на розв’язан ня ак ту аль них 
проб лем ство рен ня, впро вад жен ня та зас то су ван ня в освіті 
інфор маційноко мунікаційних тех но логій. 

Ю. Г. За по рож чен ко — ав тор по над 40 на у ко вих публі
кацій, співав тор двох ко лек тив них мо ног рафій. Девіз Юлії 
Гри горівни: «Усміхнись жит тю — і во но усміхнеть ся у від-
повідь».

Одружена.
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Національної академії педагогічних наук України.
Кандидат педагогічних наук

Народилася в  родині інженерамеханіка Володимира 
Яковича та інженераекономіста Валентини Петрівни 
Литовченків. Срібна медаль Полтавської ЗОШ № 2 та 

атестат із відзнакою ДМШ № 2 стали для Лілії Володимирівни 
міцною стартовою сходинкою. А її професійну реалізацію зумо
вила здобута в Полтавському педагогічному інституті спеціаль
ність «Теорія і методика початкової освіти. Музика». Ще студент
кою в 1991 р. організувала жіночий вокальний «Jazzквартет». Як 
керівник неодноразово була нагороджена почесними грамотами 
Полтавської ОДА. У ХХІ ст. Лілія Кононенко ввійшла солісткою 
Полтавського міського великого джазового оркестру.

У 2002 р. закінчила аспірантуру при лабораторії мистецької 
освіти Інституту педагогіки і  психології професійної освіти 
АПН України (м. Київ). Педагогічний стаж Л.  В.  Кононенко 
в ПНПУ імені В. Г. Короленка охоплює 20 років: вісім — на кафе
дрі хореографії (секція музичної підготовки) та 12 — на кафедрі 
соціальної і  корекційної педагогіки, де сформувалося коло її 
наукових інтересів — професійне спілкування соціальних педа
гогів. У 2010 р. захистила дисертацію на тему «Формування ора
торської майстерності у майбутніх магістрів із соціальної педа
гогіки». Базова освіта сприяла пошуку нових шляхів формуван
ня ораторської майстерності в аспекті інтеграції наук, зокрема 
Л. В. Кононенко запропонувала новаторський прийом — робо
ту з  риторичними жанрами із застосуванням музики. Має 
близько 40 наукових праць, є автором одного та співавтором 
трьох навчальнометодичних посібників.

За професійне зростання Лілія Володимирівна безмежно 
вдячна своїм педагогам: Н. С. Литвиненко, Н. Д. Карапузовій, 
О.  О.  Лобач, Н.  М.  Зікун, С.  О.  Подворній, Н.  М.  Бобух, 
С. Д. Щербині й багатьом іншим, у кого мала честь навчати
ся. Неможливим вважає вона свій науковий шлях і  без 
мудрих порад і  надцінного особистого прикладу наукових 
керівників М. П. Лещенко та Л. І. Зязюн.

Одружена, виховує доньку.
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