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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Зубко  
Анатолій 
Миколайович 

співголова організаційного комітету, ректор КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», доктор 
філософії, професор 

Тюхтенко  
Наталія Анатоліївна 

співголова організаційного комітету, в.о. ректора 
Херсонського державного університету, кандидат 
економічних наук, професор 

Савченко  
Олександра Яківна 

співголова організаційного комітету, Голова 
Української асоціації імені Василя Сухомлинського, 
головний науковий співробітник Інституту педаго-
гіки Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України 

Сухомлинська  
Ольга Василівна 

співголова організаційного комітету, головний 
науковий співробітник Державної науково-
педагогічної бібліотеки України 
ім. В.О. Сухомлинського, доктор педагогічних 
наук, професор, дійсний член НАПН України 

 
Члени організаційного комітету 
Жорова  
Ірина Ярославівна 

перший проректор КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», доктор педагогічних наук, 
доцент 

Омельчук  
Сергій Аркадійович 

проректор з наукової роботи Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

Лаврикова  
Оксана 
Валентинівна 

проректор з міжнародних зв’язків, науково-
педагогічної роботи та комунікаційних технологій 
Херсонського державного університету, кандидат 
біологічних наук, професор 

Комінарець  
Тетяна Вільямівна 

завідувач кафедри теорії й методики дошкільної, 
початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», 
кандидат філологічних наук, доцент 

Кузьменко  
Василь Васильович 

завідувач кафедри педагогіки й менеджменту 
освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», доктор  педагогічних наук, професор 

Александрова 
Ганна Михайлівна 

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

Селуянова  
Марина 
Володимирівна 

керівник відділу по роботі з обдарованою молоддю 
Херсонського державного університету 

 
Конференція проводиться в межах Всеукраїнського освітнього форуму, 
присвяченого актуальним питанням сучасної освіти «Нова українська 
школа – діалог з В.О. Сухомлинським», який включено до програми 
заходів ЮНЕСКО щодо відзначення 100-річчя від дня народження  

Василя Сухомлинського 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ  

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – ДІАЛОГ З В.О. СУХОМЛИНСЬКИМ» 
 

25 квітня 2018 року 
Час 

проведення 
Захід Місце проведення 

8.00 - 10.00  реєстрація учасників форуму Херсонський 
державний університет 

9.00 - 10.00  ознайомлення з виставковими 
експозиціями «Педагогіка, 
спрямована в майбутнє» 

Херсонський 
державний університет 

9.30 - 10.00  екскурсія музеєм історії 
Херсонського державного 
університету 

Херсонський 
державний університет 

10.00 - 12.00  пленарне засідання Херсонський 
державний університет 

12.00 - 12.30  перерва  
12.30 - 13.00  обід КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної 
освіти» 

13.00 - 13.30  екскурсія академією 
  виставка робіт учнів Навчально-

естетичного комплексу «Художня 
школа» м. Херсона за мотивами 
художньої спадщини 
В.О. Сухомлинського «Світ 
дитинства» 

КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 

освіти» 

13.30 - 14.00  майстер-клас «Стежками 
В.О. Сухомлинського» 

КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 

освіти» 
14.00 - 16.00 
 

 секційні засідання 
 

КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної 

освіти» 
 секція «Бібліотека на допомогу 

формуванню основних 
компетенцій Нової української 
школи» 

14.00 - 16.00 
 

 «Ювілейна медіатека. До 100-
річчя від дня народження 
В.О. Сухомлинського». 
Презентація веб-ресурсу 

КЗ «Херсонська 
обласна бібліотека для 
дітей імені Дніпрової 

Чайки» 

16.00 - 17.00  Сучасний український бестселер 
для дітей. Зустріч-знайомство з 
Наталією Щербою 

КЗ «Херсонська 
обласна бібліотека для 
дітей імені Дніпрової 

Чайки» 
17.00 - 18.30  переїзд до м. Скадовськ  
19.00 - 20.00  вечеря  
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26квітня 2018 року 

Час 
проведення Захід Місце проведення 

8.00 - 8.20  Сніданок ОЗ СНВК «Академічна 
гімназія» (головний 

корпус) 
8.30 - 9.05 Стежками Василя Сухомлинського. 

Спостереження у природі 
ПДРКСТ «Таврія» 

9.30 - 10.10 Ранкова зустріч «Красиві слова і 
красиве діло» 

ОЗ СНВК «Академічна 
гімназія» (корпус 2) 

9.30 - 10.10 Урок милування природою у 2–В 
класі «Ми сьогодні під вербою всі 
зібралися юрбою» 

ОЗ СНВК «Академічна 
гімназія» (корпус 2) 

10.30 - 11.30 Свято першої книги РБК ім. Т.Г. Шевченка 

11.45 - 12.30 Обід ОЗ СНВК «Академічна 
гімназія» (головний 

корпус) 
13.00 - 13.25 Art-street 

Презентація інсталяцій за творчістю 
В.О. Сухомлинського. Виставка 
малюнків. 

РБК ім. Т.Г. Шевченка 

13.25 - 14.00 Відкриття V Всеукраїнського 
фестивалю педагогічних ідей 
«Василеві передзвони» 

РБК ім. Т.Г. Шевченка 

14.00 - 14.35  прем’єра вистави літературного 
театру «Василь Сухомлинський: 
Людина. Педагог. Творець.» 

 

14.35 - 15.00  авторські читання поетичних 
творів школярів, написаних за 
мотивами творчості 
В.О. Сухомлинського 

 

14.30 - 15.00  підсумкове пленарне засідання  
15.00 - 16.30  переїзд до м.Херсон  
16.30  від’їзд учасників форуму  
 
 
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Доповідь на пленарному засіданні  –  до 20 хвилин 
Виступ на секційному засіданні  –  до 10 хвилин 
Виступ під час підбиття підсумків –  до 5 хвилин 
 
РОБОЧІ МОВИ ФОРУМУ - українська, англійська 
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ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ 
 
 

10.00 – 10.20                                       конференц-зала (ауд. 256)  
 
 

ВІТАЛЬНІ СЛОВА  
 
 

Співаковський Олександр Володимирович,  
Народний депутат України, перший заступник голови комітету з 
питань науки і освіти Верховної Ради України, обраний ректор 

Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор,  

заслужений працівник освіти України,  
член-кореспондент НАПН України  

 
Гордєєв Андрій Анатолійович, 

голова  Херсонської обласної державної адміністрації 
 

Мангер Владислав Миколайович, 
голова Херсонської обласної ради 

 
Кремень Василь Григорович, 

Президент Національної академії педагогічних наук, 
доктор філософських наук, професор, академік НАПН України,  

заслужений діяч науки і техніки України 
 

Савченко Олександра Яківна, 
голова Української асоціації імені Василя Сухомлинського,  

головний науковий співробітник Інституту педагогіки  
Національної академії педагогічних наук України,  

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,  
заслужений працівник освіти України 

 
Зубко Анатолій Миколайович, 

ректор комунального вищого навчального закладу 
 «Херсонська академія неперервної освіти», доктор філософії, 

професор, заслужений працівник освіти України 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ФОРУМУ 
 
 

10.20 – 12.00                                                                конференц-зала 
(ауд. 256)  

 
 

ДОПОВІДІ 
 
 
Ідеї В.О. Сухомлинського в модернізації початкової освіти 

Савченко Олександра Яківна – голова Української 
асоціації імені Василя Сухомлинського, головний науковий 
співробітник Інституту педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України 
 

Якою має бути школа майбутнього (за Василем 
Сухомлинським) 

Сухомлинська Ольга Василівна – головний науковий 
співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В.О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України 

 
Співпраця Павлиської школи із навчальними закладами КНР 
по творчому впровадженню педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського 

Деркач Валентина Федорівна – директор навчально-
виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – ліцей імені В.О. Сухомлинського» 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

 
Використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського в 
роботі з батьками дошкільної та початкової ланки 

Тоцька Тетяна Петрівна – завідувач ДНЗ «Ялинка» імені 
В.О. Сухомлинського Всеукраїнського центру із 
впровадження та розповсюдження ідей 
В.О. Сухомлинського 
 

Історико-логічна інтерпретація «парадокса» 
В.О. Сухомлинського 
 Петухова Любов Євгенівна – декан факультету 

дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, доктор педагогічних наук, професор 
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Педагогічна спадщина В. Сухомлинського у системі підготовки 
майбутнього вчителя сучасної школи 

Федяєва Валентина Леонідівна – професор кафедри 
педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 
проф. Є. Петухова  Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

 
Реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в умовах 
соціально-трансформаційних процесів в Україні 
 Андрієвський Борис Макійович – завідувач кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор 

 
Актуалізація ідей В.О. Сухомлинського в сучасних соціально-
педагогічних  підходах до системи неперервної освіти 

Комінарець Тетяна Вільямівна – завідувач кафедри 
теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних 
комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», кандидат філологічних наук, доцент 

 
Головним предметом в школі має бути людинознавство 

Барбіна Єлизавета Сергіївна – професор кафедри 
професійної освіти Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

 
За Сухомлинським: шляхи взаємодії бібліотеки та Нової 
української школи у формуванні ключових компетентностей 
дитини-читача 

Дзюба Наталія Йосипівна – заступник генерального 
директора Національної бібліотеки України для дітей 

 
Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку за 
творами В.О. Сухомлинського 

Ковалик Олександра Іванівна – вихователь-методист 
Антонівського ясла-садка № 26 Херсонської міської ради. 
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СЕКЦІЯ № 1 
ПЕДАГОГІКА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Й ІДЕЇ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ТОЧКИ ДОТИКУ 
 

Місце проведення: аудиторія 202 
 
 

Керівники – Кузьменко Василь Васильович – завідувач кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», доктор педагогічних 
наук, професор 
Пентилюк Марія Іванівна – професор кафедри 
мовознавства Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

Секретар –  Агачева Юлія Анатоліївна – старший викладач 
кафедри теорії й методики виховання, психології та 
інклюзивної освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», кандидат психологічних наук 

 
 

ВИСТУПИ 
Психологічна безпека освітнього середовища школи 

Блинова Олена Євгенівна – завідувач кафедри загальної та 
соціальної психології Херсонського державного університету, 
доктор психологічних наук, професор 

 
Питання сімейного виховання  в педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Голобородько Євдокія Петрівна – професор кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор 

 
Організація навчально-виховного процесу Нової української школи 
крізь призму педагогіки В.О. Сухомлинського 

Завгородня Тетяна Костянтинівна – завідувач кафедри 
педагогіки імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», доктор 
педагогічних наук, професор 

 
Нова українська школа – трансформація педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського 

Кузьменко Василь Васильович – завідувач кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», доктор педагогічних наук, професор 
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Розвиток мовних компетентностей у педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського як передумова формування ключових 
компетентностей у Новій українській школі 

Лопушинський Іван Петрович – завідувач кафедри 
державного управління і місцевого самоврядування 
Херсонського національного технічного університету, доктор 
наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України; 
Ковнір Олена Іванівна – доцент кафедри іноземних мов 
Херсонського національного технічного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 
Виховання мовної особистості підлітків засобами української мови і 
літератури в проспекції методичної системи В.О. Сухомлинського  

Пентилюк Марія Іванівна – професор кафедри мовознавства 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Розвиток ідей В.О. Сухомлинського щодо громадянського виховання 
учнів у процесі навчання фізики  

Шарко Валентина Дмитрівна – професор кафедри фізики та 
методики її навчання Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

 
Константи двох концепцій: інтерпретація педагогічної системи 
Василя Сухомлинського й формули Нової української школи в 
контексті сучасних освітніх стандартів 

Омельчук Сергій Аркадійович – проректор з наукової роботи 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, доцент, академік Української академії акмеології 

 
Конструювання ситуації успіху за В.О. Сухомлинським 

Попович Ігор Степанович – доцент кафедри загальної та 
соціальної психології Херсонського державного університету, 
доктор психологічних наук, доцент 

 
В. Сухомлинський про створення закладів закритого типу для дітей 
(50-і роки ХХ століття) 

Примакова Віталія Володимирівна – завідувач кафедри 
теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор 
педагогічних наук, доцент 

 
Василь Сухомлинський про  проектно-технічну діяльність  учнів   

Слабко Володимир Миколайович – завідувач кафедри освіти 
дорослих Навчально-наукового інституту неперервної освіти 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, доцент  
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Інклюзивне навчання – нові можливості для дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку 

Яковлева Світлана Дмитрівна – завідувач кафедри 
корекційної освіти Херсонського державного університету, 
доктор психологічних наук, доцент 

 
Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського на уроках 
природознавства в умовах діяльності Нової української школи 

Борисенко Наталія Михайлівна – доцент кафедри 
природничо-математичних дисциплін та логопедії  Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент  
Бальоха Альона Сергіївна – викладач кафедри природничо-
математичних дисциплін та логопедії, аспірант Херсонського 
державного університету 

 
Естетична картина світу учнів засобами рідної мови крізь призму 
праць В. Сухомлинського 

Гайдаєнко Ірина Василівна – доцент кафедри мовознавства 
Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент 

 
Батьківські університети В. Сухомлинського як середовище 
формування громадянських та соціальних компетентностей родини 

Гуріч Володимир Олексійович – доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Ідеї Василя Олександровича Сухомлинського в професійній 
підготовці гувернерів 

Кобилянська Лілія Іванівна – доцент кафедри педагогіки  та 
соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Ідеї В. Сухомлинського в підготовці менеджера освітньої галузі в 
умовах реформування  середньої школи 

Ковальська Наталія Михайлівна – доцент кафедри 
технологічної освіти та побутового обслуговування 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Ідея нової школи у творчому спадку Василя Сухомлинського 

Ковальчук Інна Владиславівна – доцент кафедри педагогіки 
та соціальної роботи Чернівецького  національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент  

 
Нова українська школа як гарант профілактики педагогічної 
занедбаності школярів  з дистантних сімей 

Куб’як Наталія Іванівна – доцент кафедри педагогіки та 
соціальної роботи Чернівецького  національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Робота з обдарованими дітьми у спадщині В.О. Сухомлинського  
Коршун Тетяна Василівна – завідувач кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Духовність – ключова складова розвитку особистості (за 
педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського) 

Кучеренко Алла Алимівна – викладач кафедри теорії й 
методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат історичних наук, доцент  

 
Концепти українознавства у творах  Василя Сухомлинського 

Мафтин Лариса Василівна – доцент  кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Аксіологія і акмеологія педагогіки Василя Сухомлинського в умовах 
розбудови Нової української школи 

Наточій Анатолій Миколайович – доцент кафедри педагогіки 
та дитячої психології Миколаївського національного 
університету ім. В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Трансформація ідеї дитиноцентризму Василя Сухомлинського у 
концепцію Нової української школи 

Одайник Світлана Федорівна – проректор з питань 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, доцент 
кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у формуванні духовності 
школярів інклюзивного класу закладу загальної середньої освіти 

Платаш Лариса Броніславівна – доцент кафедри педагогіки 
та соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних  наук, доцент 
 

Світоглядні основи педагогічної системи В. Сухомлинського в 
реалізації ідей Нової української школи 

Сараєва Олена Вікторівна – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 
Використання ідей В.О. Сухомлинського у процесі психологічного 
супроводу реформування системи освіти 

Слободенюк Лідія Іванівна – проректор з навчально-
методичної роботи КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», кандидат психологічних наук, доцент 
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Роль самоосвіти учнів у формуванні вміння вчитися впродовж 
життя крізь призму поглядів В.О. Сухомлинського 

Філончук Зоя Володимирівна – завідувач навчально-
методичної лабораторії географії й економіки КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Внесок В.О. Сухомлинського в теорію диференційованого навчання  

Юзбашева Галина Сергіївна – завідувач кафедри теорії й 
методики викладання навчальних дисциплін  КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 
Аксіологічне спрямування освітнього процесу Нової української 
школи: проблема психолого-педагогічного супроводу 

Александрова Ганна Михайлівна – доцент кафедри 
педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 
Є. Петухова Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук 

 
Досвід впровадження навчальної дисципліни «Психологія сім’ї» 
для студентів непсихологічних спеціальностей 

Крупник Іван Романович – старший викладач кафедри 
загальної та соціальної психології Херсонського державного 
університету, кандидат психологічних наук 

 
Психолого-педагогічні аспекти управління  закладом загальної 
середньої освіти як умова успішної соціалізації  учнів 

Кузьміч Тетяна Олександрівна – завідувач навчально-
методичної лабораторії управління навчальними закладами 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук 

 
Бар’єри активного слухання та технічні прийоми їх подолання в 
освітньо-мовленнєвій взаємодії 

Равлюк Тетяна Анатоліївна – асистент кафедри педагогіки та 
соціальної роботи Чернівецького  національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук  

 
Слово – найважливіший засіб навчання і виховання мовної 
особистості 

Мамчур Євген Анатолійович – старший викладач кафедри 
іноземних мов Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук 

 
«Поради учителю» Василя Сухомлинського в реалізації Концепції 
«Нової української школи» 

Севастюк Мар’яна Степанівна – доцент кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 
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Заохочення учнів до прочитання художніх творів: традиції та 
інновації 

Худенко Ольга Миколаївна – старший викладач кафедри 
теорії й методики викладання навчальних дисциплін 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук 

 
Особливості батьківського виховання в родині, що виховує дитину з 
інтелектуальними порушеннями 

Шоліна Тетяна Валентинівна - асистент кафедри педагогіки  
та соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук 

 
Використання педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у навчанні 
мов національних меншин 

Курач Лариса Іванівна – завідувач відділу навчання мов 
національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник  

 
Використання ідей В.О. Сухомлинського у процесі формування 
комунікативної компетентності учнів 

Фідкевич Олена Львівна – старший науковий співробітник 
відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної 
літератури Інституту педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України, кандидат філологічних наук, 
старший науковий співробітник 

 
Розвиток емоційного інтелекту учнів у спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Півень Галина Григорівна – старший викладач кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
Формування ключових компетентностей школярів Нової української 
школи крізь призму педагогічних ідей В.О. Сухомлинського 

Біла Лариса Вікторівна – завідувач навчально-методичної 
лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості 
освіти, викладач кафедри теорії й методики викладання 
навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти»; 
Дичок Світлана Миколаївна – методист навчально-методичної 
лабораторії зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

 
Педагогічні аспекти діяльності вчителя на уроках з народно-
сценічного танцю 

Білоусенко Інна Валеріївна – викладач кафедри 
хореографічного мистецтва Херсонського державного 
університету 
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Спорідненість напрямів національного виховання молоді в науково-
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського у навчально-виховній 
роботі Павлиської школи і  Концепції «Нова українська школа»  

Фокіна Тетяна Юріївна – викладач кафедри теорії й методики 
викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонської академії 
неперервної освіти» 

 
Теорія музичного виховання майбутнього хореографа  і педагогічні 
праці В.О. Сухомлинського 

Бистрянцева Наталія Митрофанівна – провідний 
концертмейстер кафедри хореографічного мистецтва 
Херсонського державного університету 

 
Сучасне впровадження здоров’язбережувальної компетентності на 
основі ідей педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського 

Алєйнік Олена Петрівна – заступник директора з навчально-
виховної роботи Бургунської ЗОШ І – ІІІ ступенів Бериславської 
районної державної адміністрації  Херсонської області 
 

Ідеї громадянського  та морального виховання в педагогічній 
спадщині Василя Сухомлинського 

Бєляєва Лариса Василівна – заступник директора з виховної 
роботи, вчитель історії та правознавства Федорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної 
ради Херсонської області 

 
Особливості роботи асистента вчителя з батьками учнів 
інклюзивного класу 

Вьюгіна Любов Юріївна – заступник директора з навчально-
виховної роботи Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 24 імені Ольги Кобилянської Чернівецької міської ради 

 
Сучасні форми та методи контролю навчальних досягнень учнів на 
уроках математики 

Пендальчук Ірина Анатоліївна – заступник директора з 
навчально-виховної роботи, учитель математики 
Малокаховського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Каховської районної ради Херсонської області 

 
Управління розвитком педагогічної культури вихователів за 
концепцією В. Сухомлинського 

Барсук Юлія Вікторівна – вихователь ясла-садка 
«Джерельце» загального типу м. Таврійськ Новокаховської 
міської ради Херсонської області 

 
Соціально-педагогічна та психологічна підтримка дискордантних 
щодо ВІЛ сімей на етапі розкриття ВІЛ-позитивного статусу 

Горянін Іван Іванович – асистент кафедри педагогіки  та 
соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича 
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Формування дослідницьких умінь учнів на уроках природничих 
дисциплін за педагогікою В.О. Сухомлинського 

Галицька Наталя Євгенівна – аспірант кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 

 
Здоров’язберігаючі ідеї в педагогічній спадщині В. Сухомлинського 

Горобець Інна Анатоліївна – аспірант кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 
 

Розвиток ідей В.О. Сухомлинського у підготовці майбутніх учителів 
математики до підвищення фінансової грамотності учнів нової 
української школи  

Фесенко Ганна Анатоліївна – аспірант кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету 

 
Ідеї В. Сухомлинського та їх реалізація в Новій українській школі 

Грицишен Лілія Анатоліївна – студент факультету 
математики та інформаційних технологій Донецького 
національного університету імені Василя Стуса 

 
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського шляхом формування культури 
мислення учнів в процесі вивчення математики 

Пономаренко Юлія Іванівна – методист навчально-
методичної лабораторії математики, фізики та астрономії КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти»; 
Верхоляк Яна Сергіївна – учитель математики Дем’янівської  
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Нижньосірогозького 
району Херсонської області 

 
Виховання духовної культури особистості учнів на ідеях 
В.О. Сухомлинського 

Польська Олена Анатоліївна – учитель української мови та 
літератури Комунального закладу «Рубанівський опорний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
Великолепетиської районної ради Херсонської області 

 
Методика сенсорної інтеграції як засіб успішної адаптації дітей з 
особливими потребами до умов оновленої загальноосвітньої школи 

Скрипник Наталія Володимирівна – учитель-логопед 
управління освіти Чернівецької міської ради 

 
Точки дотику ідей Нової української школи та педагогічних 
міркувань В.О. Сухомлинського 

Снігур Ірина Григорівна – учитель української мови і 
літератури Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської 
міської ради 
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Погляди В.О. Сухомлинського на бібліотеку як важливий складник 
освітнього простору крізь призму  завдань Нової української школи  

Хемчян Ірина Іванівна – завідувач відділу науково-
методичного забезпечення діяльності мережі освітянських 
бібліотек Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В.О. Сухомлинського, голова секції працівників шкільних 
бібліотек Української бібліотечної асоціації 
 

Упровадження ідей В.О. Сухомлинського у процесі викладання 
мистецьких дисциплін у Новій українській школі 

Шамбір Наталія Володимирівна – завідувач навчально-
методичної лабораторії мистецтвознавчих дисциплін КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти»; 
Скакун Наталя Андріївна – учитель музичного мистецтва 
Херсонської гімназії № 3 ім. В.Ф. Заботіна  Херсонської міської 
ради 

 
 

СЕКЦІЯ № 2 
ОСВІТА І ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ: 

ТРАДИЦІЇ Й ІННОВАЦІЇ 
 

Місце проведення: конференц зала 
 
 

Керівники – Слюсаренко Ніна Віталіївна – професор кафедри 
педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 
проф. Є. Петухова Херсонського державного 
університету, доктор педагогічних наук, професор 
Кузьменко Юлія Василівна – професор кафедри 
теорії й методики виховання, психології та інклюзивної 
освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», доктор педагогічних наук, доцент 

Секретар –  Кохановська Олена Вікторівна – старший викладач 
кафедри теорії і методики навчальних дисциплін КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук 

 
 

ВИСТУПИ 
Громадянське виховання через призму ідей В. Сухомлинського 

Зубко Анатолій Миколайович – ректор КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», доктор філософії, професор 
 

Філософія навчання успіхом у педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Кондрашова Лідія Валентинівна – професор кафедри 
педагогіки і освітнього менеджменту Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних 
наук, професор 
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Шляхи розвитку мовлення учнів у педагогічній спадщині 
В. Сухомлинського 

Михайловська Галина Олександрівна – професор кафедри 
слов’янської філології Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

 

Ідеї В.О. Сухомлинського щодо організації творчої діяльності учнів 
як психолого-педагогічна основа цілеспрямованого розвитку 
мислення  

Сидорович Марина Михайлівна – професор кафедри біології 
людини та імунології Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, професор 

 

Як виховати справжню Людину (за В.О. Сухомлинським) 
Кузьменко Юлія Василівна – професор кафедри теорії й 
методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», доктор педагогічних 
наук, доцент 
Кохановська Олена Вікторівна – старший викладач кафедри 
теорії і методики начальних дисциплін КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук 

 

Формування та розвиток дискурсної компетентності 
старшокласника з урахуванням педагогічних ідей  
В.О. Сухомлинського 

Андрієць Олена Миколаївна - докторант кафедри 
мовознавства Херсонського державного університету, кандидат  
педагогічних наук, доцент 

 

Що таке дитяча поведінка? Ефективні патерни взаємодії дорослих у 
формуванні та становленні гармонійної особистості дитини 

Бабатіна Світлана Іванівна – доцент кафедри загальної та 
соціальної психології Херсонського державного університету, 
кандидат психологічних наук, доцент 

 

Управління формуванням культури здорового способу життя в 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 

Блах Валерія Сергіївна – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 

Екологічне виховання на уроках української мови в педагогічній 
спадщині  В.О. Сухомлинского 

Карабута Олена Павлівна – доцент кафедри української мови 
Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент 
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Структура освітнього процесу закладу загальної середньої освіти у 
парадигмі компетентності 

Карташова Ірина Іванівна – доцент кафедри ботаніки 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 

В.О. Сухомлинський про виховну роль слова на уроках рідної мови  
Климович Світлана Миколаївна – завідувач кафедри 
української мови Херсонського державного університету, 
кандидат філологічних наук, доцент 

 

Ідеї й принципи розвитку творчого потенціалу особистості у 
педагогічній системі В.О. Сухомлинського 

Копилова Світлана Вікторівна – доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Управлінська діяльність керівника навчального закладу в 
науковому доробку В.О. Сухомлинського 

Корольова Ірина Іванівна – завідувач кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 

Самоідентифікація учнівської молоді у творчій спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Мартос Світлана Андріївна – доцент кафедри української 
мови Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 

До питань формування культури безпеки особистості  в 
гуманістичному аспекті  її  виховання та розвитку 

Разлівінських Юрій Олександрович – доцент кафедри 
технологічної освіти та побутового обслуговування Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент  

 

Формування потреби у здоровому способі життя в молодших 
школярів у працях В.О. Сухомлинського 

Рехтета Любов Олександрівна – доцент кафедри початкової 
освіти Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Природа як засіб інтелектуального розвитку особистості у контексті 
педагогічних ідей В.О. Сухомлинського 

Січко Ірина Олександрівна – доцент кафедри початкової 
освіти Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент  
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Дескриптивні методи аналізу фахових текстів у процесі української 
мовної підготовки майбутніх культурологів 

Чабан Наталя Іванівна – завідувач кафедри мовної освіти 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 

Природне середовище як суб’єкт виховання у контексті 
педагогічної спадщини В. Сухомлинського 

Шипко Андрій Леонідович – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменті імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 

В. Сухомлинський про музичне мистецтво як «джерело 
благородства серця й чистоти душі» 

Щедролосєва Катерина Олександрівна – доцент кафедри 
інструментального виконавства Херсонського  державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Формування в учнів гуманістично-ціннісного ставлення до природи 
в спадщині В.О. Сухомлинського 

Юркова Тетяна Федорівна – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
Шилова Крістіна Олександрівна – старший викладач 
кафедри англійської мови та методики її викладання 
Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук 
 

Застосування творчого доробку В.О. Сухомлинського у 
патріотичному вихованні дітей дошкільного віку 

Анісімова Олена Едуардівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 

 

Вплив адаптаційних механізмів на процес становлення особистості 
фахівця соціальної роботи у навчальному закладі 

Балахтар Валентина Візіторівна – доцент кафедри 
педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних 
наук 

 

Соціально-педагогічна взаємодія з педагогічно занедбаними дітьми 
в дитиноцентричній концепції В.О. Сухомлинського 

Богомолова Марина Юріївна – докторант кафедри 
педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 
Є. Петухова Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 

Впровадження педагогічних ідей з музичного виховання 
В.О. Сухомлинського в Новій українській школі  
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Владимирова Алла Леонідівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
унверситету, кандидат педагогічних наук  
 

Формування риторичної культури особистості в умовах сучасної 
школи 

Воробйова Алла Вікторівна – доцент  кафедри мовної освіти 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук 

 

Виховання учня, громадянина в педагогіці В.О. Сухомлинського 
сучасними засобами англійської мови 

Гора Тетяна Володимирівна – старший викладач кафедри 
теорії й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук 

 

В.О. Сухомлинський про гармонійне поєднання фізичного і 
духовного розвитку дітей 

Лапаєнко Світлана Володимирiвна – старший науковий 
співробітник, вчений секретар Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, кандидат 
педагогічних наук 

 

Проблеми формування естетичного ставлення до слова в доробку 
В.О. Сухомлинського 

Мунтян Світлана Віталіївна – доцент кафедри слов’янської 
філології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук 

 

Василь Сухомлинський про роль народної пісенної творчості у 
формуванні патріотичної свідомості дітей 

Тарнавська Сніжана Вікторівна – завідувач відділу історії 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук 

 

Використання спадщини В. Сухомлинського при підготовці до 
вступу сучасної дитини до школи 

Щербина Віталій Юрійович – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова  
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук  

 

Реалізація ідей В.О. Сухомлинського про виховання громадянина-
патріота в практиці викладання курсу «Історія української 
літератури другої половини ХХ століття» 

Галаган Валентина Володимирівна – старший викладач 
кафедри української літератури Херсонського державного 
університету  

 

Цінності  сімейного виховання на християнських засадах 
Голубченко Тетяна Дмитрівна – старший викладач кафедри 
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психології, педагогіки та менеджменту освіти Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 

Гуманізм педагогічних нововведень В.О. Сухомлинського у процес 
виховання моральних цінностей молодших школярів  
 Резнік Наталя Олексіївна – старший викладач кафедри 

педагогіки початкової освіти Херсонського державного 
університету 

 

Формування творчої особистості як одне з основних завдань 
сучасної школи 

Мунтян Тетяна Віталіївна – викладач кафедри мовної освіти 
Херсонського державного університету 

 

Ідеї В.О. Сухомлинського щодо підготовки майбутніх філологів 
Кан Олена Юріївна – аспірант кафедри педагогіки, психології 
й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова Херсонського 
державного університету 
 

Ідеї гуманізації освіти В.О. Сухомлинського у професійній 
підготовці майбутніх фахівців залізничного транспорту 

Коваленко Олександр Миколайович – аспірант  кафедри 
педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. 
Є. Петухова Херсонського державного університету 

 

Педагогічні ситуації як метод морального виховання у закладах 
вищої морської освіти 

Чагайда Оксана Олександрівна – аспірант кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 

 

Погляди В.О. Сухомлинського на роль бібліотеки в розвитку 
творчих здібностей обдарованих дітей 

Колєснік Ірина Миколаївна – завідувач навчально-
методичної лабораторії перспективного педагогічного досвіду 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»; 
Сургаєва Вікторія Валеріївна – завідувач науково-методичної 
лабораторії інноваційної діяльності та роботи з обдарованою 
молоддю КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

 

Роль шкільної бібліотеки в розвитку творчої особистості школярів 
на основі використання літературної спадщини 
В.О. Сухомлинського 

Мельник Оксана Миколаївна – начальник управління освіти і 
науки Броварської міської ради 

 

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського  у форматі 
створення Нової української школи та впровадження інклюзивного 
навчання 

Гладишевська Лілія Аскольдівна – директор Броварської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Броварської міської 
ради Київської області 
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Соціальні функції освіти та особливості їх реалізації у творчій 
спадщині В.О. Сухомлинського 

Крутоуз Людмила Василівна – заступник директора з 
начально-виховної роботи Чорноморської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської області 
 

Освіта і виховання культури потреб особистості: традиції й інновації 
Акініхова Олена Олексіївна – вчитель початкових класів 
Приморської філії опорного закладу Скадовський навчально-
виховний комплекс «Академічна гімназія» Скадовської районої 
ради 

 

Впровадження виховних ідей В.О. Сухомлинського в Нову 
українську школу 

Гридіна Юлія Вікторівна – вчитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 
Херсонської міської ради 

 

Ідеї В.О. Сухомлинського щодо розвитку мовлення учнів 
Гриненко Людмила Михайлівна - вчитель початкових класів 
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Новокаховської 
міської ради Херсонської області  
 

Система морального виховання у спадщині В.О. Сухомлинського 
Дудник Лілія Олександрівна – вчитель початкових класів 
Старозбурївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Голопристанського району Херсонської області 

 

Формування інноваційного підходу до сучасних технологій 
Кіхтенко Світлана Сергіївна – старший майстер кафедри 
технологічної  освіти  та побутового обслуговування 
Херсонського державного університету 

 

В.О. Сухомлинський про формування екологічної свідомості дітей 
дошкільного віку 

Кисловська Інна Володимирівна - вихователь логопедичної 
групи дошкільного навчального закладу дитячого садка № 1 
«Гвоздичка» компенсуючого типу для дітей з вадами мови 
Новокаховської міської ради Херсонської області 
 

Філософія навчання успіхом у педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Кондрашов Микола Миколайович – учитель англійської мови 
Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської 
ради, кандидат педагогічних наук 
 

Екологічне виховання за засадах спадщини В.О. Сухомлинського 
Мальчикова Ірина Миколаївна – вчитель початкових класів 
Великоолександрівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 2 Великоолександрівської селищної ради Херсонської області 
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Реалізація ідей В.О. Сухомлинського щодо розвитку пізнавальної 
активності дітей засобами пошуково-дослідницької діяльності 

Остапюк Галина Михайлівна – вихователь Херсонського 
ясла-садка № 38 комбінованого типу з групами інтенсивної 
педагогічної корекції Херсонської міської ради 

 

Використання казок В. Сухомлинського у формуванні життєвої 
компетенції дитини  

Перепьолкіна Тетяна Миколаївна – вихователь закладу 
дошкільної освіти № 7 Херсонської міської ради 
 

В.О. Сухомлинський про виховання особистості 
Плечій Ніна Вікторівна – учитель початкових класів 
Давидівобрідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Великоолександрівського району Херсонської області 
 

В.О. Сухомлинський про виховання почуття власної гідності 
Погоріла Валентина Кузьмівна – вчитель початкових класів 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Новокаховської 
міської ради Херсонської області 
 

Філософія дитячого щастя за В.О. Сухомлинським 
Поліщук Світлана Вікторівна – учитель початкових класів 
Чорнобаївського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний 
заклад» Білозерської районної ради Херсонської області 

 

Використання казок В. Сухомлинського у формуванні життєвої 
компетенції дитини 

Рожківська Валентина Григорівна – вихователь закладу 
дошкільної освіти № 64 Херсонської міської ради 
Паламарчук Людмила Леонідівна – вихователь 
Чорнобаївського ясла-садка Білозерського району Херсонської 
області 

 

Система поглядів В. Сухомлинського щодо морального виховання 
дітей молодшого шкільного віку 

Соловйова Ірина Іванівна – вчитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 53 
Херсонської міської ради 

 

Ідея добра у працях В. Сухомлинського 
Стасенко Валентина Іванівна – учитель української мови та 
літератури Комунального закладу «Рубанівський опорний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
Великолепетиської районної ради Херсонської області 

 

Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в навчально-виховний 
процес музичної школи 

Яцула Ганна Володимирівна – вчитель Дитячої музичної 
школи № 3 м. Херсона 
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СЕКЦІЯ № 3 
НОВИЙ ЗМІСТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ОЦІНЮЄМО, 

РОЗМІРКОВУЄМО, УПРОВАДЖУЄМО 
 

Місце проведення: аудиторія 102 
 
 

Керівники – Комінарець Тетяна Вільямівна – завідувач кафедри 
теорії й методики дошкільної, початкової освіти та 
мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», кандидат філологічних наук, 
доцент 
Нагрибельна Інна Анатоліївна – завідувач кафедри 
філології Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, доцент 

Секретар –  Раєвська Ірина Миколаївна – старший викладач 
кафедри теорії й методики дошкільної, початкової 
освіти та мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат педагогічних 
наук 

 
 

  ВИСТУПИ 
Молодший школяр як дослідник у педагогічній і літературній 
спадщині В.О. Сухомлинського 

Бібік Надія Михайлівна – головний науковий співробітник 
відділу початкової освіти Інституту педагогіки Національної 
академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, 
академік Національної академії педагогічних наук України, 
професор 

 
Педагогіка партнерства в поглядах Василя Сухомлинського   

Марусинець Мар’яна Михайлівна – професор кафедри 
психології і педагогіки Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений працівник освіти України 

 
Упровадження ідей В.О. Сухомлинського в контексті формування 
лексичної компетентності молодшого школяра  

Нагрибельна Інна Анатоліївна – завідувач кафедри філології 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, доцент 

 
Формування сучасного змісту початкової освіти в контексті ідей 
Василя Сухомлинського 

Романюк Світлана Захарівна – професор кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, доктор педагогічних наук, 
професор 
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В.О. Сухомлинський про організацію роботи з дітьми, які мають 
проблеми у фізичному й розумовому розвитку 

Троцко Анна Володимирівна – професор кафедри історії 
педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор 
педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України 
Друганова Олена Миколаївна – професор кафедри історії 
педагогіки і порівняльної педагогіки Харківського національного 
педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор 
педагогічних наук, професор 

 
Концептуальні засади організації нового освітнього середовища у 
початковій школі:регіональний аспект 

Бурцева Юлія Олександрівна – проректор з наукової, 
інноваційної та міжнародної діяльності Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Методика формування лінгвосоціокультурної компетентності учнів 
початкової школи (на матеріалі творів В.О. Сухомлинського) 

Валуєва Ія Вікторівна – доцент кафедри філології 
Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент 

 
Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 
процесі реформування початкової школи 

Воропай Наталія Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Казка у творчій спадщині В. Сухомлинського як педагогічний 
феномен 

Горбонос Ольга В’ячеславівна – доцент кафедри світової 
літератури та культури імені проф. О. Мішукова Херсонського 
державного університету, кандидат філологічних наук, доцент 

 
Музика природи як джерело краси світу за ідеями 
В.О Сухомлинського 

Гриценко Ірина Валентинівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Погляди В.О. Сухомлинського на роль казки у моральному 
вихованні молодших школярів 

 Денисенко Вероніка В’ячеславівна – доцент кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 
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Використання педагогічних принципів В.О. Сухомлинського у 
розвитку комунікативних умінь та навичок дітей з вадами мовлення 

Кабельнікова Наталія Володимирівна – доцент кафедри 
природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Реалізація ідей В. Сухомлинського під час навчання математики в 
школі І ступеня 

Ляпіна Валерія Валеріївна – доцент кафедри природничо-
математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Використання нових методів на уроках англійської мови в 
початковій школі 

Мелконян Валентина Миколаївна – доцент кафедри 
мовознавства Херсонського державного університету, кандидат  
педагогічних наук, доцент  

 
Компоненти сучасного освітнього простору: сім’я 

Олійник Юрій Іванович – доцент кафедри теорії та методики 
виховання КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент  

 
Виховання духовних якостей молодших школярів на засадах 
літературних творів В.О. Сухомлинського 

Петров Валерій Федорович – доцент кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент; 
Данилюк Олена Борисівна – вчитель-методист початкових 
класів Херсонської гімназії № 3 Херсонської міської ради 

 
Соціально-педагогічні умови запобігання шкільної дезадаптації 
учнів початкових класів 

Петрюк Ірина Михайлівна – завідувач  кафедри педагогіки  
та соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Інноватика словоцентризму в контексті лінгводидактики 
В.О. Сухомлинського 

Полєвікова Ольга Борисівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Сучасні підходи до оцінювання навчальних досягнень молодших 
школярів у контексті ідей Василя Сухомлинського 

Предик Аліна Анатоліївна – доцент кафедри педагогіки  та 
методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних 
наук, доцент 
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Формування громадських чеснот в учнів початкових класів 
засобами творів Василя Сухомлинського 

Сидоренко Наталія Іванівна – доцент кафедри філології 
Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент 
 

Формування мовної особистості молодшого школяра на творах 
Василя Сухомлинського 

Сугейко Любов Григорівна – доцент кафедри філології 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
Заохочення і покарання молодших школярів у педагогічній 
спадщині В.О. Сухомлинського 

Федорова Ольга Віталіївна – доцент кафедри соціальної 
роботи, соціальної педагогіки та соціології Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Літературний розвиток молодших школярів засобами 
літературознавчої пропедевтики 

Богданюк Антоніна Миколаївна – асистент кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних наук 

 
Психологічний супровід дитинства в контексті ідей 
В.О. Сухомлинського 

Лось Оксана Миколаївна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 
Казаннікова Олена Василівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Реалізація ідей Василя Сухомлинського в умовах Нової української 
школи 

Мельничук Юлія Юріївна – доцент кафедри філології 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук 
 

Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику 
роботи Нової української школи 

Раєвська Ірина Миколаївна – старший викладач кафедри 
теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних 
комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 
кандидат педагогічних наук 

 
Витоки тьютерської підтримки особистості дитини в педагогіці 
В.О. Сухомлинського 

Цюпак Ірина Миколаївна - доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 
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Формування дитини-читача на творах В.О. Сухомлинського 
Перепьолка Віра Іванівна – старший викладач кафедри 
філології Херсонського державного університету 

 
В.О. Сухомлинський про роль казки  у вихованні та навчанні 
молодших школярів як основи формування особистості у сучасній 
українській школі 

Рідкоус Олеся Володимирівна – старший викладач кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 

 
Проблема виховання любові до Батьківщини в дошкільників у 
творчій спадщині В. Сухомлинського 

Мусієнко Вікторія Сергіївна – викладач кафедри теорії й 
методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

 
Комунікативний потенціал семантичних конструкцій творів 
епістолярного жанру Василя Сухомлинського 

Кропочева Наталія Миколаївна – науковий співробітник 
відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського 

 
Світ казок Василя Сухомлинського в сучасному інформаційному 
полі України 

Сухомлинська Леся Віталіївна – науковий співробітник 
відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського 

 
Погляди В.О. Сухомлинського на природу як засіб виховання 
дитини 

Дронова Наталя Володимирівна – аспірант кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 

 
Навички самоорганізації вчителя за В.О. Сухомлинським 

Скляренко Артем Олексійович – аспірант кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету 

 
Полікультурне виховання особистості в контексті ідей 
В.О. Сухомлинського 

Смутченко Ольга Сергіївна – аспірант кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету 
 

Роль гувернера у формуванні готовності дитини до шкільного 
навчання з використанням методології В.О. Сухомлинського 

Соценко Юлія Юріївна - аспірант кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету 
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Розвиток творчих здібностей особистості на основі педагогічних 
ідей В.О. Сухомлинського 

Голуб Ольга Миколаївна – заступник директора з навчально-
виховної роботи, учитель української мови й літератури 
Улянівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Скадовської 
районної ради Херсонської області 

 
Вивчення та трансформування педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського в практику Нової української  школи 

Кенійз  Людмила Юріївна – заступник з навчально-виховної 
роботи філії «Рубанівський заклад загальної середньої освіти  
І-ІІ ступенів» комунального закладу «Рубанівський опорний 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
Великолепетиської районної ради Херсонської області 

 
Експериментальна діяльність навчального закладу як умова для 
створення успішного освітнього середовища 

Куделя Ольга Миколаївна – заступник директора з 
навчально-виховної роботи Великоолександрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Великоолександрівського району Херсонської області;  
Мовчан Наталія Анатоліївна – учитель початкових класів 
Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 Великоолександрівського району Херсонської області 

 
Орієнтири виховання: переконання В.О. Сухомлинського й сучасні 
домінанти 

Мітюхіна Наталія Василівна – методист комунальної установи 
«Скадовський районний методичний кабінет» 

 
В.О. Сухомлинський про підвищення якості освітнього процесу 

Капля Юлія Олександрівна – вихователь-методист 
Киселівського ясла-садка Білозерського району Херсонської 
області 

 
Педагогіка Василя Сухомлинського й ідеї Нової української школи: 
точки дотику 

Золотаревська Галина Федорівна – вчитель початкових 
класів Приморської філії опорного закладу Скадовський 
навчально-виховний комплекс «Академічна гімназія» 
Скадовської районої ради 

 
Формування вміння вчитися в учнів початкових класів в контексті 
поглядів В.О. Сухомлинського 

Македонова Людмила Анатоліївна - вчитель початкових 
класів Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса 
Лавреньова Херсонської міської ради 
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Ідеї В.О. Сухомлинського щодо використання казки на уроках 
математики у початковій школі 

Маценко Світлана Леонтіївна – вчитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 14 
Херсонської міської ради 

 
Розвиток емоційного інтелекту учнів у спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Півень Галина Григорівна – старший викладач кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

 
В. Сухомлинський про створення ситуації успіху на уроці в 
початковій школі 

Попова Наталя Іванівна – вчитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи І ступеня № 25 Херсонської 
міської ради 
 

Формування читацьких інтересів учнів початкових класів на 
засадах педагогіки В.О. Сухомлинського 

Попова Тетяна Степанівна – вчитель початкових класів 
Каховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Каховської міської ради Херсонської області 
 

Використання прийомів ейдетики як засобу навчання та пізнання 
молодших школярів 

Фролова Надія Євгенівна – вчитель початкових класів 
Білозірської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовської районної ради 
Миколаївської області 
 

Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів 
початкової школи на засадах педагогіки гуманізму 
В.О. Сухомлинського 

Чернявська Зоя Петрівна – вчитель початкових класів 
Широкобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Білозерського району Херсонської області  
 

Розвиток усного мовлення учнів на уроках у початкових класах 
Шибун Наталія Станіславівна - вчитель початкових класів 
Каховського навчально-виховного комплексу «Гімназія - 
спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 
іноземних мов» Каховської міської ради Херсонської області 
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СЕКЦІЯ № 4 
НОВИЙ УЧИТЕЛЬ – ДЛЯ НОВОЇ ШКОЛИ: ЗБЕРІГАЄМО 

ПОЗИТИВНЕ, НАБУВАЄМО НОВОГО 
 

Місце проведення: аудиторія 101 
 
 

Керівники – Петухова Любов Євгенівна – декан факультету 
дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор 
Жорова Ірина Ярославівна – перший проректор, 
професор кафедри педагогіки й менеджменту освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 
доктор педагогічних наук, доцент 

Секретар –  Марецька Людмила Петрівна – доцент кафедри 
теорії й методики викладання навчальних дисциплін 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 
кандидат педагогічних наук 

 

ВИСТУПИ 
Ідеї В.О. Сухомлинського про місію вчителя в суспільстві в руслі 
розбудови Нової української школи 

Березівська Лариса Дмитрівна – директор Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В.О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України 

 
Ідея оптимізації педагогічного процесу у творах 
В.О. Сухомлинського 

Дмитренко Тамара Олександрівна – професор кафедри 
соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Українознавчий контекст педагогіки В.О. Сухомлинського – 
джерело конструктивного розв’язання новопосталих проблем 
підготовки педагога 

Кічук Надія Василівна – декан педагогічного факультету, 
професор кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової 
та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 
університету, доктор педагогічних наук, професор 

 
Педагогічна культура  вчителя початкової школи в працях Василя 
Сухомлинського: погляд крізь роки 

Макаренко Леся Леонідівна – професор кафедри 
інформаційних систем  Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор 
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Концепції В. Сухомлинського щодо особистості вчителя-словесника: 
погляд крізь роки 

Мамчур Лідія Іванівна – професор кафедри практичного 
мовознавства Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини, доктор педагогічних наук, 
професор  

 
В.О. Сухомлинський і проблеми спілкування та комунікацій 
сучасного учителя 

Слюсаренко Ніна Віталіївна – професор кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету, доктор педагогічних 
наук, професор 

 
Андрагогічні технології в підготовці вчителя Нової української 
школи 

Тимчук Людмила Іванівна – професор кафедри педагогіки та 
соціальної роботи, заступник декана з наукової роботи 
факультету педагогіки, психології та соціальної роботи  
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, доктор педагогічних наук 

 
Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів 
початкових класів в умовах реформування освіти 

Федірчик  Тетяна Дмитрівна – професор кафедри педагогіки  
та методики початкової освіти, заступник декана з навчально-
методичної роботи факультету педагогіки, психології та 
соціальної роботи  Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, доктор педагогічних наук 
Нікула Наталя Вікторівна – асистент кафедри педагогіки  та 
методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних 
наук 

 
Професійні компетентності вчителя Нової української школи у 
вимірі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського  

Жорова Ірина Ярославівна – перший проректор, професор 
кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, доцент 

 
Професійно-ціннісні орієнтації вчителя у спадщині 
В. Сухомлинського: трансформація в контексті Нової української 
школи 

Кучеренко Ірина Анатоліївна – професор кафедри 
практичного мовознавства Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, доктор 
педагогічних наук, доцент 
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Вимоги до вчителя: В.О. Сухомлинський та сучасність  
Яцула Тетяна Володимирівна – професор кафедри 
педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 
проф. Є. Петухова Херсонського державного університету, 
доктор педагогічних наук, доцент 

 
Педагогічна спадщина В. Сухомлинського як джерело розвитку 
творчого потенціалу майбутніх учителів 

Авраменко Квітослава Богданівна – доцент кафедри 
початкової освіти Миколаївського національного університету 
імені  В.О. Сухомлинського, кандидат педагогічних наук, доцент  

 
Формування індивідуальних професійних якостей педагога у 
практиці викладання курсу «Теорія літератури» в контексті 
спадщини В.О. Сухомлинського 

Бахтіарова Тетяна Василівна – доцент кафедри української 
літератури Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського у практиці підготовки вчителя 
української літератури для Нової української школи 

Бондаренко Лідія Григорівна – доцент кафедри української 
літератури Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
Вимоги до сучасного вчителя в контексті спадщини   
В.О. Сухомлинського 

Бутенко Наталія Іванівна – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент  

 
Здоров’язбережувальна компетентність вчителя у творчій спадщині 
Василя Сухомлинського 

Гаврилюк Лідія Петрівна – доцент  кафедри педагогіки  та 
соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича, кандидат біологічних наук, доцент 

 
Педагогічні умови естетичного виховання майбутніх вчителів 
початкових класів в умовах нової української школи 

Голінська Тетяна Миколаївна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Використання гуманістичної спадщини В.О. Сухомлинського в 
системі підготовки майбутнього вчителя української літератури 

Демченко Алла Вікторівна – завідувач кафедри української 
літератури Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент  
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Учитель як фасилітатор в Концепції Нової української школи і в 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського  

Іванова Дора Георгіївна – завідувач кафедри загальної 
педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Роль учителя в сучасному навчальному процесі в умовах 
варіабельного інформаційного простору 

Місяк Наталія Володимирівна – доцент кафедри мовної 
освіти Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Ідеал педагогічної майстерності вчителя В. Сухомлинського 

Моїсеєв Сергій Олександрович – доцент кафедри теорії й 
методики виховання, психології та інклюзивної освіти КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського та сучасні тенденції 
формування професійної компетентності вчителя української 
літератури  

Немченко Іван Васильович – доцент кафедри української 
літератури Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент 

 
Таксономії педагогічних цілей як інструментарій вчителя щодо 
формулювання результатів навчання 

Тихонова Тетяна Валентинівна – завідувач кафедри 
педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Формування особистості корекційного педагога в контексті 
розбудови «Нової української школи» 

Товстоган Володимир Святославович – доцент кафедри 
корекційної освіти Херсонського державного університету, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Фактори впливу оточуючого середовища на формування 
професійних якостей у хореографа 

Рехліцька Алла Євгенівна – завідувач кафедри 
хореографічного мистецтва Херсонського державного 
університету, доцент 
 

До підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій 
із спеціалізації «Конструювання та моделювання одягу» 

Шкворець Олена Володимирівна –  доцент кафедри 
технологічної освіти та побутового обслуговування 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 



 35 

Формування професійних компетентностей майбутнього вчителя 
технологій сучасної української школи в контексті педагогічних 
ідей В. Сухомлинського 

Шпак Лариса Миколаївна - завідувач кафедри технологічної 
освіти та побутового обслуговування Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

 
Формування мовної грамотності майбутніх учителів початкової 
школи в контексті педагогічних ідей В.О. Сухомлинського 

Білявська Тетяна Миколаївна – доцент кафедри початкової 
освіти Миколаївського національного університету 
ім. В.О. Сухомлинського, доктор філософії в галузі гуманітарних 
наук 

 
Актуалізація громадянських компетентностей майбутніх учителів 
для нової початкової школи 

Вінник Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук 
 

Компетентнісний вимір учителя Нової української школи 
Гаврилюк Галина Михайлівна – викладач кафедри теорії і 
методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», доктор філософії  

 
Вплив педагогічної системи В.О. Сухомлинського на формування 
гуманних якостей майбутнього вчителя початкової освіти 

Гаран Марина Сергіївна – старший викладач кафедри 
природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського 
державного університету, кандидат педагогічних наук 

 
Формування професійних якостей сучасного вчителя початкової 
школи засобами інноваційних технологій 

Горлова Анастасія Василівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 
 

Розвиток професійної компетентності педагогів  як важлива умова 
якості освіти 

Колосова Людмила Миколаївна – директор міського 
науково-методичного центру Вознесенського науково-
методичного центру Вознесенської міської ради Миколаївської 
області, кандидат педагогічних наук 

 
Розвиток ідей В.О. Сухомлинського з освітнього моніторингу у 
практиці викладання літературознавчих дисциплін для студентів-
філологів 

Корівчак Людмила Денисівна – доцент кафедри української 
літератури Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук 
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Стратегія підготовки вчителя початкових класів для нової 
української школи 

Коткова Віра Володимирівна – доцент кафедри педагогіки 
дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук 

 
В.О. Сухомлинський про роль учителя у формуванні мотивації в 
здобувачів освіти 

Марецька Людмила Петрівна – доцент кафедри теорії й 
методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти», кандидат педагогічних наук 

 
Популяризація спадщини В.О. Сухомлинського в культурно-освітній 
діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського 

Страйгородська Людмила Іванівна – заступник директора з 
науково-інформаційної та бібліотечної роботи Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В.О. Сухомлинського, кандидат історичних наук 

 
Особистісно-орієнтована підготовка вчителя початковий класів – 
основа професійної компетентності 

Шестобуз Ольга Сергіївна – асистент кафедри педагогіки  та 
методики початкової освіти Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних 
наук 

 
До питань формування національної самосвідомості у майбутніх 
вчителів трудового навчання та технологій з використанням 
педагогічної спадщини В. Сухомлинського 

Карташова Світлана Анатоліївна – викладач кафедри 
технологічної освіти та побутового обслуговування Херсонського 
державного університету 
 

Розвиток ідей В.О. Сухомлинського в процесі формування 
здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя 
української літератури 

Цепкало Тетяна Олександрівна – викладач кафедри 
української літератури Херсонського державного університету 

 
Мова як індикатор громадянської позиції: ретроспективний погляд 
на лінгвістично-літературну освіту й систему підвищення 
кваліфікації вчителів філологічних дисциплін півдня України крізь 
призму спадщини В.О. Сухомлинського 

Чух Ганна Павлівна – викладач, здобувач кафедри педагогіки 
й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 
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Мотивація учителів до творчого розвитку 
Шевченко Ірина Іванівна – директор, учитель української 
мови та літератури Малокаховського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Каховської районної ради Херсонської 
області 

 
В.О. Сухомлинський про підготовку педагогів до патріотичного 
виховання дітей в закладах освіти 

Шорник Тетяна Олександрівна – завідувач Качкарівського 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Бериславського 
району Херсонської області 

 
Підготовка вчителя фізики до дослідницької діяльності шляхом 
впровадження творчості на основі педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського 

Донець Іван Валерійович – вчитель фізики КЗ «НВК «Школа 
гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

 
Досвід В.О. Сухомлинського у формуванні естетичної 
компетентності молодших школярів 

Жижко Марина Олексіївна – вчитель початкових класів 
Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
Малокопанівської сільської ради Голопристанського району 
Херсонської області. 
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СЕКЦІЯ № 5 
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО У 

МІЖНАРОДНОМУ ВИМІРІ 

Місце проведення: аудиторія 302 
 

Керівник – Федяєва Валентина Леонідівна – професор 
кафедри педагогіки, психології й освітнього 
менеджменту імені проф. Є. Петухова  Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, 
професор 
Туркот Тетяна Іванівна – доцент кафедри теорії й 
методики дошкільної, початкової освіти та мовних 
комунікацій КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіта», кандидат педагогічних наук, доцент 

Секретар –  Стребна Ольга Володимирівна – доцент кафедри 
теорії  й методики дошкільної, початкової освіти та 
мовних комунікацій КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, 
доцент 

 

ВИСТУПИ 
 

Реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в умовах 
соціально-трансформаційних процесів в Україні 

Андрієвський Борис Макійович – завідувач кафедри 
педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету, доктор педагогічних наук, професор 

 
Втілення дидактичних ідей В.О. Сухомлинського у розбудові 
українського шкільництва в Канаді 

Руснак Іван Степанович - завідувач кафедри іноземних мов 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор 

 
Застосування традиційних та інноваційних технологій в освітньому 
процесі 

Шебанова Віталія Ігорівна – професор кафедри практичної 
психології Херсонського державного університету, доктор 
психологічних наук, член Українського Союзу психотерапевтів, 
член Міжнародної асоціації дитячих психологів, психіатрів і 
психотерапевтів, член Української асоціації медіапсихологів і 
медіапедагогів, член Європейської асоціації педагогів, 
психологів та медиків «Science» 

 
Розгляд спадщини В. Сухомлинського як персоналії у педагогічній 
науці на зламі століть (ХХ-ХХІ століття) 

Бєлан Ганна Валеріївна – доцент кафедри педагогіки, 
психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова 
Херсонського державного університету,  кандидат педагогічних 
наук, доцент 
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Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в 
процесі викладання іноземної мови в початковій школі 

Вострікова Вікторія Володимирівна – доцент кафедри теорії 
й методики викладання навчальних дисциплін КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент  

 
Професійна педагогічна компетентність: досвід Й. Гербарта і 
В. Сухомлинського  

Гоштанар Ірина Вікторівна – декан факультету іноземної 
філології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Патріотичне виховання молоді у педагогічній спадщині 
В.О. Сухомлинського 

Звєкова Вікторія Корніївна – доцент кафедри загальної 
педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 
Ізмаїльського державного гуманітарного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Особистісна мобільність в умовах сучасних суспільних 
трансформацій 

Казібекова Вікторія Федорівна – доцент  кафедри практичної 
психології Херсонського державного університету, кандидат 
психологічних наук, доцент 

 
Виховання особистості на уроках англійської мови в аспекті праць 
В.О. Сухомлинського 

Лебедєва Надія Михайлівна – доцент кафедри мовознавства 
Херсонського державного університету, кандидат філологічних 
наук, доцент 

 
Текстова основа навчання учнів основної школи 

Окуневич Тетяна Григорівна – доцент кафедри мовознавства 
Херсонського державного університету, кандидат педагогічних 
наук, доцент 

 
«Шлях до серця дитини» – провідний орієнтир Нової  української 
школи 

Саган Олена Валеріївна – завідувач кафедри природничо-
математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного 
університету, кандидат педагогічних наук, доцент 

  
Світова інтелектуалістика в творчості  В.О. Сухомлинського 

Стребна Ольга Володимирівна – доцент кафедри теорії  й 
методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
педагогічних наук, доцент 
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Деякі аспекти педагогічної спадщина  В.О. Сухомлинського 
Тищенко Олена Іванівна – доцент кафедри теорії та методики 
виховання КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» ЗОР, кандидат педагогічних наук, доцент  

 
Педагогічна філософія  Василя  Олександровича Сухомлинського та 
Махатми Ганді 

Туркот Тетяна Іванівна – доцент кафедри теорії й методики 
дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій КВНЗ 
«Херсонська академія неперервної освіта», кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Соціокультурний розвиток творчої особистості у філософських 
поглядах В. Сухомлинського 

Форостян Анатолій Федорович – доцент кафедри 
культурології Херсонського державного університету, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 
Розвиток ідей Г.С. Сковороди і В.О. Сухомлинського у сучасній 
педагогічній теорії та практиці 

Чухонцева Наталія Дмитрівна – доцент кафедри української 
літератури Херсонського державного університету, кандидат 
філологічних наук, доцент  

 
Гуманізація освітнього процесу очима педагога-класика 

Агачева Юлія Анатоліївна – старший викладач кафедри теорії 
й методики виховання, психології та інклюзивної освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», кандидат 
психологічних наук  

 
Подолання інерційності  мислення у процесі аналізу життєвого 
сценарію 

Головкова Наталія Олександрівна – доцент кафедри 
практичної психології Херсонського державного університету, 
кандидат психологічних наук 

 
Використання ідей В.О. Сухомлинського в роботі керівника закладу 
загальної середньої освіти 

Данилова Олена Іванівна – доцент кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти», кандидат педагогічних наук 

 
Соціально-педагогічна робота в системі фостерної опіки у Великій 
Британії  

Попов Олександр Анатолійович – асистент кафедри 
педагогіки та соціальної роботи Чернівецького  національного 
університету імені Юрія Федьковича, кандидат педагогічних 
наук 
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Гуманістична спрямованість педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського 

Макаренко-Нітовкіна Тетяна Володимирівна – старший 
викладач кафедри педагогіки й менеджменту освіти 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної  освіти» 

 
Активізація ресурсів особистості у важких психологічних ситуаціях 
на різних вікових етапах 

Чхаідзе Анна Олександрівна – старший викладач кафедри 
практичної психології Херсонського державного університету, 
кандидат психологічних наук 

 
Реалізація ідей В.О. Сухомлинського як складова розвитку 
соціокультурної підготовки майбутніх фахівців 

Вербій Ірина Валеріївна – аспірант кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 
 

Використання інтерактивних методів навчання на уроках 
інформатики у закладах морської освіти 

Задорожня Олена Іванівна – аспірант кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 

 
Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського у гуманістичному 
вимірі 

Золотовська Вікторія Сергіївна – аспірант кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 

 
Поняття контролю та оцінювання навчальних досягнень у 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 

Куценко Ірина Валентинівна – аспірант кафедри педагогіки 
й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 

 
Гуманізація освіти як чинник підготовки майбутнього фахівця 
технічного профілю 

Лебедь Галина Миколаївна – аспірант кафедри педагогіки й 
менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 

 
Ідеї В.О. Сухомлинського поза простором і часом 

Солодовник Анастасія Олександрівна – аспірант кафедри 
педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 
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Професійний розвиток судноводіїв в системі післядипломної освіти 
Токуєва Алла Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки 
й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти» 
 

Праці В. Сухомлинського іноземними мовами в міжнародному 
інформаційному просторі 

Деревянко Тетяна Михайлівна – молодший науковий 
співробітник відділу історії освіти Державної науково-
педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського 

 
Особливості вивчення іноземної мови молодших школярів у 
педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського 

Ігошева Марина Павлівна – завідувач навчально-методичної 
лабораторії іноземних мов КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти» 

 
Творча спадщина В.О. Сухомлинського і актуальні проблеми 
математичної освіти 

Ізотова Ганна Миколаївна – завідувач навчально-методичної 
лабораторії координації методичної діяльності КВНЗ «Херсонська 
академія неперервної освіти»; 
Колісніченко Світлана Сергіївна – начальник відділу освіти, 
молоді і спорту Білозерської районної державної адміністрації 

 
Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського як підгрунтя для 
розбудови нової української школи 

Лозович Ольга Данилівна – методист навчально-методичної 
лабораторії курсової перепідготовки КВНЗ «Херсонська академія 
неперервної освіти»; 
Трубичина Ніла Володимирівна – завідувач навчально-
методичної лабораторії курсової перепідготовки 
КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

 
Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського у міжнародному 
вимірі (історіографічний огляд) 

Панченко Олена Валеріївна – методист з дошкільної освіти 
комунальної установи «Скадовський районний методичний 
кабінет» 

 
Система освіти як соціальний інститут 

Крутоуз Людмила Василівна – заступник директора з 
начально-виховної роботи Чорноморської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської 
області 
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Деструктивні оволодіння учнями німецькою мовою в школах 
України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття 

Бейліс Наталія Василівна – вчитель німецької мови 
Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 26 Вінницької міської ради» 

 
Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі 

Білецька Людмила Борисівна - вчитель початкових класів 
Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 
№ 2 Великоолександрівського району Херсонської області 

 
Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського у міжнародному  
вимірі 

Бурячок Ганна Андріївна – учитель початкових класів 
Малокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Малокопанівської сільської ради Голопристанського району 
Херсонської області 

 
Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у міжнародному вимірі  

Василенко Наталія Анатоліївна – учитель російської мови та 
зарубіжної літератури Миролюбівської загальноосвітньої школи   
І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради Херсонської області 
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Нотатки 
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