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Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Всеукраїнського наукового семінару з 

міжнародною участю «Педагогіка В. О. Сухомлинського: діалог із сучасністю» з нагоди 

вшанування пам᾿яті Василя Олександровича Сухомлинського. 

 

Мета наукового семінару: представлення та обговорення педагогічних ідей 

В. О. Сухомлинського щодо організації освітнього процесу та підвищення якості 

підготовки педагогів і освітніх менеджерів в умовах реалізації концепції Нової української 

школи. 

 

Всеукраїнський науковий семінар з міжнародною участю відбудеться 5 жовтня 

2021 р. на базі кафедри педагогіки і кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої 

школи Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

     Організаційний комітет 

 

Порядок роботи: 

12.00 – 12.20 – реєстрація учасників 

12.20 – 13.00 – виставка літератури до Дня пам’яті В. О. Сухомлинського 

12.30 – 13-00 – інтерв’ю учасників наукового семінару 

13.00 – 15.00 – виступи учасників 

15.00 – 16.00 – підведення підсумків 

 

Організатори  круглого столу:  

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Навчально-науковий 

інститут педагогіки і психології, кафедра педагогіки і кафедра менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи. 
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Склад організаційного комітету II Всеукраїнського наукового семінару з 

міжнародною участю  

 

Голова оргкомітету: 

 

Кудріна Ольга Юріївна – проректор з наукової-педагогічної (наукової) роботи 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 

економічних наук, професор. 

 

 

Координатори оргкомітету: 

 

Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка;  

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка;  

Козлова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

 

Члени оргкомітету: 

 

Бикова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка,  

Довгополова Ганна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Коваленко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент; доцент 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка,  

Корж-Усенко Лариса Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Кривонос Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,  

Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка,  

Осьмук Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Проценко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка; 

Скоробагатська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка; 
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Чистякова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка;  

Чернякова Жанна Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

Секретаріат оргкомітету: 

 

Шоломій Лідія Олександрівна – старший лаборант кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 

 

Повідомлення                                   до 5 хвилин 

Доповідь                                             до 10 хвилин 
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Відкриття наукового семінару  

5 жовтня 2021 року 

 

 

Кудріна Ольга Юріївна – проректор з наукової-педагогічної (наукової) роботи Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор економічних 

наук, професор; 

Кондратюк Світлана Миколаївна – директор Навчально-наукового інституту 

педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор 

 

Доповіді учасників наукового семінару 

 

Ольга Василівна Сухомлинська: шлях до науки та шлях у науці (до 75 річчя від дня 

народження) 

Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Етнопедагогічні джерела в творчості В. О. Сухомлинського  

Корж-Усенко Лариса Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; 

 

Гуманістичні основи «Школи радості» В. О. Сухомлинського і Нової української 

школи 

Осьмук Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

 

Підготовка майбутнього педагога закладу позашкільної освіти крізь призму ідей 

В. Сухомлинського 

Бойченко Марина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка  

 

Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті підготовки майбутнього кернівника закладу 

освіти 

Козлова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка  

 

Підготовка сучасного педагога крізь призму ідей Василя Сухомлинського 

Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Ідея людяності в доробку В.О. Сухомлинського 

Андрійченко Валерія Ігорівна – студентка 0039 групи, спеціальність «Менеджмент» 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка  
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Теми учасників семінару 

 

Абдуазимова Зарина Амировна – доктор філософії, професор кафедри етики та 

естетики Національного університету Узбекістану імені Мирзо Улугбека (Ташкент, 

Узбекістан). Основы педагогики и этики по Сухомлинскому.  

Авраменко Віта Василівна – аспірантка кафедри педагогіки Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Використання ідей 

В.О. Сухомлинського у формуванні підприємницької компетентності учнівської 

молоді у закладах неформальної освіти. 

Андрійченко Валерія Ігорівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Управлінська майстерність Василя 

Сухомлинського. 

Андросенко Артем – аспірант Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Ідеї В.О. Сухомлинського щодо розвитку 

педагогічної майстерності вчителя в сучасному вимірі. 

Андрющенко Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. Роль 

сучасного освітнього середовища в організації уроку курсу «Я досліджую світ» у 

контексті ідей В. Сухомлинського 

Анциферова Юлія Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Дитячий світ у художніх творах 

Василя Олександровича Сухомлинського. 

Апакідзе Каріна Ігорівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Система «виховання в любові» 

В.О. Сухомлинського.  

Балабаєнко Дарія Вікторівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Казкотерапія В.О. Сухомлинського.  

Баленко Юлія Олександрівна – магістрантка спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки (ПЗО)» кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Погляди В.Сухомлинського на розвиток дитячої 

творчості. 

Безбабний Артем Андрійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Розвиток творчих здібностей учнів в творчості 

В.О.Сухомлинського. 

Безбородова Єлізавета Ігорівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Чим відрізняється «Школа радості» 

В.О. Сухомлинського. 

Безвін Маргарита Андріївна – магістрантка спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки (ПВШ)» кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Інноваційний 

потенціал педагогічної спадщини Сухомлинського. 

Бєлка Дмитро Вадимович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Розвиток творчих здібностей дітей за 

В. О. Сухомлинським. 

Бикова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Шляхи формування педагогічної толерантності вчителя в контексті 

ідей В.О. Сухомлинського. 

Бистренко Анжеліка Володимирівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Патріотичне виховання у поглядах 

Василя Сухомлинського. 
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Бідюк Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка 

кафедри практики іноземної мови та методики викладання Хмельницького національного 

університету. Василь Сухомлинський в контексті європейської педагогічної думки. 

Білокобильська Людмила Олександрівна – магістрантка кафедри 

менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка. В. О. Сухомлинський про розвиток комунікативної 

компетентності. 

Білоконь Наталія Володимирівна – здобувач вищої освіти Запорізького 

національного університету. Виховання емоційної культури молодшого школяра у 

педагогічній системі Василя Сухомлинського. 

Близнюк Владислав Олегович – магістр факультету технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Реалізація розвивальних можливостей контролю навчальних досягнень 

студентів у процесі вивчення дисципліни «Сільськогосподарські та меліоративні 

машини». 

Богдан Валерія Миколаївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського як 

важливий принцип управлінської діяльності директора школи. 

Бойко Єлизавета Ігорівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання любові до праці та людей праці у 

поглядах Василя Сухомлинського. 

Бойченко Анна Віталіївна – магістрантка спеціальності «011 Освітні, педагогічні 

науки (ПЗО)» кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Сухомлинський про розвиток творчої індивідуальності особистості. 

Бойченко Дар’я Юріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна система В. Сухомлинського і 

виховання сучасності. 

Бондар Ігор Володимирович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Особистісно-орієнтована педагогіка 

В.О. Сухомлинського у освітньому процесі закладу загальної середньої освіти. 

Ботузова Вероніка Олегівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна підтримка дитини в сучасному 

освітньому процесі. 

Бурчак Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології та 

основ сільськогосподарського господарства Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Підготовка вчителя-дослідника в працях 

Василя Сухомлинського. 

Бурчак С.О. –  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент  кафедри фізико-

математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Погляди Василя Сухомлинського на творчий 

розвиток учителя. 

Бутко Сергій Анатолійович – магістрант факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Реалізація педагогічних підходів В.О. Сухомлинського у 

процесі формування технічних здібностей майбутніх педагогів професійного 

навчання. 

Dr. Bijar Kumar Kandel – PhD, Unicaf University (Great Britain). Actual problems of 

family upbringing. Актуальні проблеми сімейного виховання. 

Bos Natalia – teacher, Oekraїense School. Groningen (Netherlands). Використання 

ідей Василя Сухомлинського у вихованні учнів української школи м. Гронінген. 
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Варава Ольга Миколаївна – магістрантка кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Творчість як умова емоційного розвитку учнів у педагогічній системі 

В.О. Сухомлинського. 

Вигоняйло Михайло Романович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Основи проведення експерименту в природі. 

Вітковський Єгор Дмитрович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Естетичне виховання учнів за спадщиною Василя 

Олександровича Сухомлинського. 

Вовк Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Самоосвіта, як 

безперервний процес професійного саморозвитку та самовдосконалення педагога. 
Газізова Надія Василівна – фахівець з додаткової освіти Палацу дітей та молоді 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь). Вплив ідей В.О. Сухомлинського на формування 

педагогічної культури (на прикладі керівника гуртку гри на гітарі). 

Гиленко Юлія Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Гуманістичні основи формування особистості у 

новаторській педагогічній системі В.О. Сухомлинського. 

Гиря Юлія Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Роль слова В.О. Сухомлинського у духовному 

становленні студентської молоді. 

Годлевська Катерина Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Підготовка 

майбутнього вчителя до професійної діяльності крізь призму ідей 

В.О. Сухомлинського 

Головань Анна Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання любові до рідного краю: 

природоохоронні форми роботи у школі В. Сухомлинського.  

Гончаров Сергій Олександрович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Погляди Василя Сухомлинського на проблеми 

сімейного виховання.  

Горлач Валентина Вікторівна – керівник навчального відділу Запорізького 

національного університету. Творчий розвиток особистості молодшого школяра у 

педагогічній спадщині Василя Сухомлинського. 

Горох Вікторія Романівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Мотивація школяра – ключ до успіху в навчанні. 

Горян Дар’я Михайлівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. До питання про повагу особистості школяра. 

Гречаник Діана Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Управлінські ідеї В.О. Сухомлинського в 

освітньому процесі нової української школи. 

Грибинюк Юлія Руславівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання любові до рідного краю за 

В. Сухомлинським. 

Гримайло Анастасія Костянтинівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Використання педагогічних ідей 

В. Сухомлинського в процесі формування критичного мислення. 
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Гриненко Світлана Олександрівна – магістрантка спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки (Менеджмент)» кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої 

школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Педагогічні технології В. Сухомлинського і сучасність. 

Гришина Марина Валеріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Використання педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського як джерела збагачення сучасної освіти. 

Гудзенко Анастасія Володимирівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Зміст виховання особистостей за 

педагогічним доробком Василя Сухомлинського. 

Гузенко Оксана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Професіоналізм вчителя у творчій спадщині 

В. Сухомлинського.  

Гутенко Аміна Євгенівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування всебічно розвиненої особистості в 

педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. 

Давидова Катерина Миколаївна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ситуація успіху за 

В.О. Сухомлинським.  

Данілова Діана Юріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування гідності  школяра як педагогічне 

завдання вчителя. 

Демченко М. С. – аспірант Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. Сучасність ідей неформальної освіти В. Сухомлинського 

Деркач Михайло Миколайович – магістрант спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки (ПВШ)» кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Психологічні 

аспекти педагогічної творчості Сухомлинського. 

Дернова Анастасія Юріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Підтримка школярів з особливими освітніми 

потребами як основа процесу навчання в школі. 

Дєнєжніков Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, старший викладач 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи  Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ідеї гуманізму у творчий спадщині 

В.О. Сухомлинського. 

Добряк Ганна Вікторівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Гуманістична педагогіка В.О. Сухомлинського – 

основа педагогіки партнерства нової української школи 

Довгополова Ганна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського як джерело вчення про педагогічний менеджмент. 

Дода Юлія Анатоліївна – студентка ІІ курсу факультету іноземної і слов’янської 

філології, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. 

Психолого-педагогічний аспект супроводу дітей в умовах закладу освіти в контексті 

ідей В. Сухомлинського. 

Долгейко Сергій Миколайович – магістр факультету технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Дистанційна вища педагогічна освіта в умовах сьогодення: проблеми та 

виклики. 
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Дорошенко Олександр Анатолійович – студент Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського у системі національно-патріотичного виховання. 

Драновська Єлизавета Олегівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Гуманістичні мотиви творів Василя 

Сухомлинського в концепції Нової української школи. 

Дух Анастасія Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування та розвиток творчих здібностей учнів 

у творчості В.О. Сухомлинського. 

Дяченко Надія Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання естетичних смаків у дошкільнят. 

Єрмоленко Євген Ігорович – доктор філософії, старший викладач  кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Візуалізація 

навчального матеріалу під час дистанційного навчання. 

Єфремова Галина Леонідівна –  кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Педагогіка партнерства : провідний вектор 

розвитку сучасного освітнього простору. 

Жалдак Діана Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський – педагог, вчений, гуманіст 

Жиленко Ігор Іванович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка.  Компетентнісний підхід у якості освіти на засадах 

ідей В. Сухомлинського. 

Жовба Дарія Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Складові педагогічної культури вчителя за 

В.О. Сухомлинським. 

Жук Аліна – студентка Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Чарівний світ казкотерапії В.О. Сухомлинського. 

Жукова Д. В. – аспірантка Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. Ідеї В. Сухомлинського про засоби формування 

креативності майбутніх освітян. 

Заговайло Олександра Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Сила слова у спадщині педагога-

гуманіста. 

Загребельний Андрій Олексійович – магістрант спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (Позашкільна освіта) Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Виховні можливості туризму і краєзнавства в педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського. 

Заяц Вероніка Вікторівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Любов до книги як основа формування читацького 

інтересу школяра. 
Зубцова Юлія Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри  

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. Ідеї 

В. Сухомлинського і становлення Нової української школи 

Івашина Людмила Петрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, 

старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ СОІППО. 

Вплив педагогічних ідей В. Сухомлинського на розвиток ключових компетентностей 

учителя НУШ. 
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Ігнатенко Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Формування готовності майбутніх педагогів професійного навчання до роботи з 

родинами на засадах педагогіки В. Сухомлинського. 

Ігнатенко К. В. – аспірантка Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Розвиток особистісно професійного 

становлення майбутніх педагогів професійного навчання на засадах педагогіки 

В. Сухомлинського. 

Ігнатенко О. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  Формування 

педагогічної компетентності майбутніх вчителів на засадах педагогіки 

В. Сухомлинського. 

Іщенко Євгенія Романівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.  Макаренка. В.О. Сухомлинський про розвиток формальних 

умінь молодших школярів. 

Іщенко Поліна Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Ідеї В. Сухомлинського про важливість 

формування мотивації до навчання.  

Dr. Jesus Armando Martinez Gomez – professor Universidad Autonoma de Queretaro 

Nuevo San Juan (Mexico, North America). Innovative methods of teaching children by 

V. O. Sukhomlinsky. Інноваційні прийоми навчання дітей за В.О. Сухомлинським. 

Калініченко Артем Юрійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Гармонійне поєднання різних форм навчання на 

заняттях  
Калініченко Микола Віталійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Управлінські інновації В.О. Сухомлинського в 

Павлиській середній школі.  

Калюжна Тетяна Григорівна – кандидат філософських наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Педагогічні ідеї 

В.О. Сухомлинського у формуванні андрагогічної компетентності педагогічного 

персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти. 

Кандиба Микола Миколайович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Естетичне виховання учнів на ідеях 

В.О. Сухомлинського. 

Карась О.Д. – аспірантка Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. Становлення культуромовної особистості в педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського 

Карацюба Аліна Миколаївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Використання здобутків усної народної творчості у 

розвитку мовлення учнів.   
Карпенко Анна Віталіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Ідеї В. Сухомлинського у формуванні  основ 

педагогіки співробітництва сучасної школи. 

Кеда Лариса Анатоліївна – магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (Методика виховної роботи) Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Гурткова робота як засіб виховання учнівської молоді в 

контексті ідей гуманної педагогіки В.О. Сухомлинського. 
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Кибенко Аліна Сергіївна – магістрантка кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Місце громадянського виховання в педагогічній системі 

В.О. Сухомлинського. 

Кисільова Вероніка Анатоліївна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Робота з батьками як умова 

успішності процесу виховання. 

Кіріндась Олександр Іванович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання особистості в колективі на основі 

теоретичної спадщини В.О.Сухомлинського. 

Клименко Леся Володимирівна – магістрантка спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (Методика виховної роботи) Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. Виховна робота вчителя в закладі освіти в теорії 

В. О. Сухомлинського 

Клименко Олексій Юрійович – магістр факультету технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Розвиток креативного мислення майбутніх педагогів професійного 

навчання як складника педагогічної майстерності. 

Клипа Аліна Романівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховна роль екскурсій у природу для дошкільнят. 

Клочко Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Цінність людини як гуманістична основа 

педагогічної системи В. Сухомлинського. 

Ключук Марина Вадимівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Сучасні аспекти педагогічної майстерності за 

В.О. Сухомлинським. 

Клюшник Юлія Володимирівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Батьківський університет 

В. О. Сухомлинського.  

Князь Богдан  Ігорович – студент факультету технологічної і професійної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Застосування SD-анімацій у процесі підготовки педагогів професійного навчання. 
Коваленко Вікторія Анатоліївна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Особистий бренд педагога крізь 

призму порад Василя Сухомлинського/ 

Коваленко Надія Іванівна – магістрантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки (ПЗО)» кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Розвиток мистецької обдарованості вихованців ЗПО: історичний 

аспект. 

Коваленко Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри практики англійської мови Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Формування міжкультурної толерантності студентів-іноземців 

на засадах гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського.  

Ковальчук Василь Іванович –  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Роль 

спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні сучасного покоління педагогів. 

Козаченко Катерина Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Розвиток міжкультурної 

компетентності майбутнього вчителя з позицій гуманної педагогіки 

В.О. Сухомлинського. 
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Колесова Дар’я Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічні ідей Василя Сухомлинського в освіті 

сьогодення 

Колодка Анна Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання патріотизму: сучасні завдання  та досвід 

В. Сухомлинського. 

Конанихіна Ольга Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування естетики рухів у дітей дошкільного 

віку.  

Коплик Аліна Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Закон України «Про освіту» крізь призму 

педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського 

Корнієнко Аліна Віталіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Громадянське виховання школярів з 

використанням поглядів В.О.Сухомлинського. 

Кот Анна Анатоліївна – магістрантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки (Методика виховної роботи)» кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Зміст та особливості організації 

музейно-педагогічної діяльності в закладі освіти: погляд Василя Сухомлинського 

Котляр Вікторія Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Василь Олександрович 

Сухомлинський про педагогічну творчість та майстерність учителя. 

Кошель Анна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Національний університет «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г. Шевченка. Використання елементів арт-терапії в умовах освітнього процесу 

закладів дошкільної освіти. 

Кошель Віталій Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Впровадження інноваційних технологій в систему 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку. 

Красовська Ганна Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Виховання любові до природи у 

спадщині  В.О. Сухомлинського. 

Кривонос Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. 

А.С. Макаренка. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у реалізації основних 

ідей нової української школи. 

Кривошей Данило Андрійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Демократичні засади педагогіки 

В.О.Сухомлинського. 

Кривцова Олена Борисівна – магістрантка спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.  Макаренка Інформаційне «обличчя» 

школи: новаційні технології професійної підготовки військових у сучасному 

суспільстві. 

Крутов Вадим Валерійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Самоосвіта у системі формування педагогічної 

компетентності викладача за Василем Сухомлинським. 
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Крюков Дмитро Сергійович – магістр факультету технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як концептуальні основи 

формування фахових компетентностей майбутніх слюсарів з ремонту 

сільськогосподарських машин  та устаткування. 

Куліченко Алла Констянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри іноземних мов Запорізького державного медичного університету, докторант 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка. Внесок видатних вітчизняних педагогів у розвиток медичної освіти в 

Україні. 

Купрієнко Катерина Вікторівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна спадщина Василя 

Сухомлинського у виховній роботі з дітьми. 

Курінна Алла Феліксівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. Провідні 

педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в освіті сьогодення. 

Kutya Siebert Nataliya – professeur du lycée Rostand à Chantilly, France. Le role de l' 

éducation esthétique dans le processus de la formation de la personnalité des élèves 

françaises. Роль естетичного виховання в процесі формування особистості французських 

школярів. 

Лалак Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачевського державного університету. 

Траєкторія розвитку фахової компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів. 

Левіна Наталія Геннадіївна – аспірантка кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету. Ідеї В. Сухомлинського щодо реалізації 

особистісно орієнтованих технологій в освітньому процесі.  

Левченко Світлана Віталіївна – аспірантка кафедри професійно-педагогічної, 

спеціальної освіти андрагогіки та управління Житомирського державного університету 

імені І.Я. Франка. Підготовка вчителя до роботи з батьками у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського. 

Лесянська Анна Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Гуманістичні засади педагогіки Сухомлинського та 

сьогодення. 

Литовченко Ірина Миколаївна  – доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Значення ідей В.О. Сухомлинського для викладача іноземної мови. 

Ліхачова Маргарита Вадимівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Виховання батьків у педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського. 

Логвин Ігор Олегович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Використання педагогічних ідей 

В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх вчителів історії. 

Магзумова Олена Юріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський про виховне значення 

природи.  

Майстренко Н. М. – аспірантка Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. До питання іміджу педагога за ідеями 

В. Сухомлинського. 
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Маринченко Євгеній Олегович – доктор філософії, старший викладач 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Формування та розвиток творчих здібностей студентів та педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинський 

Маруха Анастасія Олегівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування трудових навичок у дітей молодшого 

шкільного віку. 

Мащенко Олександра Юріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Спадщина В.О. Сухомлинського – джерело 

збагачення сучасної педагогічної науки. 

Мельник Надія Василівна – студентка КЗ СОР «Лебединський педагогічний 

фаховий коледж імені А.С. Макаренка». Ідея проектування людини в педагогічній 

спадщині В.О. Сухомлинського. 

Минбаєва А. К. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної 

та прикладної психології Казахського національного університету імені аль-Фарабі. 

Гуманность и саморазвитие личности: от традиций к современности. 

Михайленко Наталія Вікторівна – викладач вищої категорії, викладач-методист 

психолого-педагогічних дисциплін КЗ СОР «Лебединський педагогічний фаховий коледж 

імені А.С. Макаренка». Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського 

при вивченні курсу «Психологія» майбутніми учителями початкових класів 

Михайличенко Ірина Володимирівна – аспірантка кафедри педагогіки 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Гуманна 

педагогіка – джерело педагогічних ідей В. Сухомлинського. 

Мірошніченко Анастасія Євгенівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ідеї  В.О. Сухомлинського як 

гуманістичні засади концепції НУШ. 
Міщенко Олександра Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічне забезпечення реформи 

освіти в призмі ідей Василя Сухомлинського. 

Молнар Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методики початкової освіти Мукачевського державного університету. 

Педагогічна майстерність вчителя початкових класів у контексті гуманістичної 

педагогіки В. Сухомлинського. 

Моложон Ангеліна Евгенівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання поваги до старших у дошкільнят. 

Мочалова Ольга Євгенівна – студентка КЗ СОР «Лебединський педагогічний 

фаховий коледж імені А.С.Макаренка». В.О. Сухомлинський про розумове виховання 

як один з найважливіших напрямів системи виховання підростаючого покоління. 

Мяус Альона Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського у 

діалозі з актуальними проблемами сучасної школи.  

Нагорний Богдан Анатолійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський – генератор ідей сучасної 

НУШ. 

Наконечна Софія Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський та розбудова гуманістичних 

основ Нової української школи. 

Наришкіна Анастасія Олексіївна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ідеї Василя Сухомлинського в основі 

формування НУШ. 
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Науменко Сніжана Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Універсальність педагогічного новаторства Василя 

Сухомлинського. 

Нишенко Сергій Валентинович – магістр факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Методика застосування інтерактивних методів навчання в 

процесі підготовки педагогів професійного навчання. 

Одинока Юлія Віталіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський про роль учителя в житті 

дитини.  

Ольховик Марія Ярославівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування міжособистісних взаємин у 

педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 

Опанасенко Віталій Петрович – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Організація пошуково-дослідницької діяльності майбутніх педагогів професійного 

навчання під час вивчення конструкцій сільськогосподарських машин. 
Осипенко Анна Володимирівна – магістрантка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ідеї гуманної педагогіки у творчій 

спадщині Василя Сухомлинського. 

Осипко Кирило Валерійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Розвиток творчо-емоційного сприйняття учнів на 

основі педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. 

Острога Наталія Сергіївна – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Василь Сухомлинський і його педагогічна ідея. 

Orlando Gabriel Gardenas Fernandez – professor University Federal Kazan. 

V. Sukhomlynsky's ideas on the development of pedagogical culture of the future teacher in 

the context of personality-oriented learning. Ідеї В.Сухомлинського щодо розвитку 

педагогічної культури майбутнього вчителя у контексті особистісно орієнтованого 

навчання. 

Панасюк Михайло Михайлович – магістрант спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки (Позашкільна освіта)» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. Реалізація гуманістичних ідей педагогіки 

В.О.Сухомлинського в системі роботи закладу позашкільної освіти. 

Парасотченко Владислава Сергіївна – магістрантка спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки (ПЗО)» кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. Управління закладом позашкільної освіти: з 

досвіду В. Сухомлинського 

Парфило Віта Миколаївна – магістрантка спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки (Менеджмент)» кафедри кафедри менеджменту освіти та педагогіки 

вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

В. Сухомлинський як менеджер освіти. 

Пархоменко Марія Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського 

в запровадженні компетентнісного підходу в навчанні школярів. 

Пасько Валерія Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Використання ідей В.О. Сухомлинського у процесі 

виховання учнів. 
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Пасько Катерина Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри психології Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Психологія розвитку творчого потенціалу особистості дитини в 

роботах В.О. Сухомлинського. 

Перекрестова Олена Олександрівна – магістрантка спеціальності«011 «Освітні, 

педагогічні науки (ПЗО)» кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка  Розвиток екологічної свідомості вихованців 

гуртків на засадах ідей В. Сухомлинського. 

Перепічай Станіслав  Валерійович – студент факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Можливості використання сервісу Google Class-zoom під час 

вивчення курсу «Ремонт машин». 

Петрова Світлана Віталіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського у формуванні 

гуманістичної спрямованості майбутнього вчителя. 

Пишна Діана Володимирівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Новаторські ідеї В. Сухомлинського та сучасна 

школа. 

Підсосонна О. В. – аспірантка Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Розвиток креативності у майбутніх учителів 

початкових класів на засадах ідей В.О. Сухомлинського. 

Пінчук Діана Миколаївна – старший викладач доцент кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Специфіка реалізації особистісно-орієнтованої технології на 

уроках музичного мистецтва. 

Пластун Владислав Вікторович – магістр факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Методика застосування QR-кодів у професійній освіті. 

Плис Євгенія Анатоліївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Реформування сучасної освіти крізь призму 

здобутків В.О. Сухомлинського. 

Погоріла Анастасія Олексіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Підготовка дітей до навчання в школі як 

педагогічна проблема. 

Пономаренко Альона Сергіївна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Ідеї В. Сухомлинського у змісті 

підготовки майбутніх учителів. 

Постригач Надія Олегівна – доктор педагогічних наук, старший дослідник, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти 

дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих  імені Івана Зязюна НАПН 

України. Особливості організації освітнього процесу та підвищення якості підготовки 

педагогів у Туреччині. 

Предик Аліна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецький національний університет імені 

Юрія Федьковича. Ідеї В.О.Сухомлинського і практика гуманізації сучасної школи. 

Прилепа Іван Миколайович – аспірант Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Ідеї людиноцентризму В.О. Сухомлинського 

в сучасному прочитанні.  

Прокоф’єва Любов Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки Одеського державного університету. Формування педагогічної 

техніки сучасного вчителя: перетин ідей В.О. Сухомлинського та інновації.  
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Проценко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. Технологізація освітнього 

процесу професійної підготовки вчителя – провідна ідея педагогічної спадщини 

Василя Сухомлинського. 
Прядко Любов Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент,  доцент 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ СОІППО. Використання 

ідей В. Сухомлинського у навчанні дітей особливими освітніми потребами. 

Рашидова Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Чинники 

формування громадянської позиції сучасного студентства– ідеї Василя 

Сухомлинського. 

Ремньова Н. Ю. – аспірантка Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Педагогічні засади В.О. Сухомлинського 

щодо розвитку критичного мислення молодших школярів. 

Рибальченко Жанна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Актуальність педагогічних ідей 

В.О. Сухомлинського у сучасних умовах соціального розвитку молодого покоління.  

Романченко Альона Іванівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Ефективність педагогічної системи Василя 

Сухомлинського.  

Росновський Микола Григорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Особливості отримання студентами педагогічної освіти в Глухівському 

учительському інституті до 1917 року/ 

Рубан Сергій Миколайович – магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (Позашкільна освіта) Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Роль культурно-дозвіллєвої сфери у формуванні всебічно розвиненої 

особистості в системі В.О. Сухомлинського 
Рудика Богдан Валентинович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Дослідження напряму «сухомліністика» в історії 

педагогіки. 

Рудченко Вікторія Андріївна – аспірантка кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету. Особливості громадянського 

виховання в педагогічній системі В. Сухомлинського. 

Савінкіна Віталіна Віталіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Про мистецтво формування оцінок у спадщині 

В. Сухомлинського. 

Самойленко Данило Олегович – викладач соціально-економічних дисциплін 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка Розвиток мовної 

компетентності молодших школярів (за матеріалами казок Василя Сухомлинського). 

Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук викладач-методист 

соціально-економічних дисциплін Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені 

І.Я. Франка. Розвиток поглядів на інститут батьківства у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського. 

Самсонова Олена Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. Педагогічна 

спадщина В. О. Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної 

школи. 
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Самусь Денис Володимирович – студент факультету технологічної і професійної 

освіти.  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Особливості використання цифрових освітніх ресурсів під час вивчення 

фахових дисциплін майбутніми педагогами професійного навчання. 

Самусь Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Особливості організації освітнього процесу із застосуванням технологій 

дистанційного навчання. 
Сапченко Діана Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування культури мислення школярів на 

основі ідей В.О. Сухомлинського. 

Сахно Ілля Миколайович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Інноваційні прийоми навчання дітей у спадщині 

В.  Сухомлинського. 

Семеренко Еліза Романівна – здобувач вищої освіти Запорізького національного 

університету. Пріоритетні ідеї гуманного оцінювання навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку в контексті педагогічної системи В. Сухомлинського. 

Сиваш Сніжана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. Особливості 

розвитку діалогічної культури вчителя початкових класів у педагогічній концепції 

В. О. Сухомлинського. 

Сидоренко Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ СОІППО. Спадщина 

В. Сухомлинського в контексті розробки та популяризації ідей «Педагогіки успіху». 

Сидоришина Анастасія Русланівна – здобувач вищої освіти Запорізького 

національного університету. Василь Сухомлинський про моральне виховання 

молодших школярів. 

Синявіна Дарина Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету  імені А.С. Макаренка. Формування всебічно розвиненої особистості учнів 

на гуманістичних ідеях В.О. Сухомлинського. 

Cимоненко Євгенія Іванівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Моральний приклад педагога як серцевина 

виховної системи. 

Сіра Лариса Іванівна – аспірант кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету. Роль професійно-педагогічного спілкування 

в організації роботи педагога. 

Сітак Катерина Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна майстерність учителя за ідеями Василя 

Сухомлинського. 

Скірко Ганна Захарівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 

та початкової освіти Запорізького національного університету. Особливості 

формування естетичної культури здобувачів спеціальності «Початкова освіта» у 

контексті ідей В. О. Сухомлинського. 

Скоробагатько Дарія Петрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування критичного мислення школярів на 

основі педагогічних ідей В.О. Сухомлинського. 

Слижук Олеся Алімівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури Запорізького національного університету. Гуманістична 

педагогіка Василя Сухомлинського в контексті виховання особистості учня. 
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Смага Лідія Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський про екологічне виховання 

учнів. 

Смірнова Ангеліна Вячеславівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка Використання педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського у вихованні школярів.  

Соловей Галина Сергіївна – студентка КЗ СОР «Лебединський педагогічний 

фаховий коледж імені А.С. Макаренка». Ідеї В.О. Сухомлинського щодо формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця на заняттях «Дизайн і технології» в 

умовах реалізації концепції Нової української школи». 

Софіюк Світлана Валеріївна – аспірантка кафедри професійно-педагогічної, 

спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. Розвиток творчої особистості школяра в педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського. 

Стебницький Руслан Андрійович – магістрант спеціальності «011 Освітні, 

педагогічні науки (ПВШ)» кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи 

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічні 

технології В. Сухомлинського. 

Степаненко Юлія Станіславівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Провідні ідеї виховання 

В. Сухомлинського і сучасна українська школа. 

Степанець Ірина Миколаївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Використання літературної творчості 

В.О. Сухомлинського в освітньому процесі. 

Степанець Микола Юрійович – аспірант Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка. Погляди канадських науковців на проблему 

гуманістичного виховання особистості. 

Степанченко Марія Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Розумове виховання молоді через навчання в 

природі: погляди В.О. Сухомлинського  

Стеценко Юлія Ігорівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання любові до рідної землі засобами усної 

народної творчості. 
Стрельцова Ірина Миколаївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Провідні педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в 

сучасній освіті. 

Стригунов Ілля Андрійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Природозбережувальна діяльність учнів середньої 

школи. 

Стрикиця Олександра Анатоліївна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Педагогічна спадщина 

В.О. Сухомлинського в світлі мовної культури вчителя. 

Сугоняко Діана Русланівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Розвиток моральних цінностей школярів на 

гуманістичних ідеях В.О. Сухомлинського. 

Сущенко Лариса Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. 

Ціннісна система в розвитку особистості молодшого школяра у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського. 

  



21 

 

Сущенко Павло Романович – здобувач фахової передвищої освіти 

ВСП «Економіко-правничий фаховий коледжу Запорізького національного університету». 

Реалізація акмеологічного підходу у формуванні особистості в педагогічній системі 

В. О. Сухомлинського. 

Тарабара Олег Миколайович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Основні ідеї гуманістичної новаторської педагогіки 

В.О. Сухомлинського. 

Таран Євгенія Олександрівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування особистості школяра в родині за 

В. Сухомлинським.  

Тараненко Катерина Сергіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Екологічне виховання – складова теорії виховання 

всебічно розвинутої людини. 

Татарова Анастасія Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Використання педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського в освіті сьогодення. 

Терещенко Денис Олегович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Управлінська майстерність В.О. Сухомлинського. 

Тимошенко Юлія Юріївна – викладач ВСП «Економіко-правничий фаховий 

коледжу Запорізького національного університету». Діяльність педагогічного 

колективу у творчій спадщині Василя Сухомлинського. 

Титаренко Віталій Григорович – магістр факультету технологічної і професійної 

освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Розвиток самоосвітніх умінь майбутніх педагогів. 

Тищенко Едуард Вікторович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Використання принципів виховання 

В. Сухомлинського у реформуванні освіти в Україні. 

Тітаренко Дар’я Олександрівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Василь Сухомлинський і його ідеї у 

реформуванні освіти країн Європейського Союзу. 
Ткаченко Вікторія Ігорівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами на засадах ідей В. Сухомлинського. 

Ткаченко Н.М. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та 

докторантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Образ вчителя в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського як 

орієнтир формування іміджу сучасного педагога.  

Токар Богдана В’ячеславівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Форми та методи трудового виховання школярів у 

педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. 

Томченко Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. 

Гуманізм як принцип життя та педагогічної діяльності Василя Сухомлинського. 

Трофименко Аліна Борисівна – аспірантка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Особливості педагогічної фасилітації у творчій 

спадщині педагога-гуманіста В. Сухомлинського. 

Турбар Тетяна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Запорізького національного університету. Питання 

валеологічного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині 

В. Сухомлинського. 
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Усатих Тетяна Олексіївна – аспірантка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Принцип гуманізму В. Сухомлинського в теорії та 

практиці закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму. 

Федоряка Єлізавета Борисівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Реалізація концепції виховання 

В.О.Сухомлинського в сучасній українській школі. 

Фенчак Любов Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету. 

Формування професійної компетентності фахівців та науково-методичний супровід 

особистісного розвитку педагога в умовах сталого розвитку. 

Фісенко Софія Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Особливості застосування творчих здобутків 

В. О. Сухомлинського у закладах середньої освіти. 
Харламенко Валентина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп'ютерної графіки НПУ 

імені М. П. Драгоманова. Педагогічні виміри професіоналізаціі педагога в працях 

В. Сухомлинського. 

Ходаковська Альона Валеріївна – аспірантка кафедри дошкільної та початкової 

освіти Запорізького національного університету. Духовно-моральний розвиток 

молодших школярів у контексті ідей В.  О. Сухомлинського. 

Хоменко Анна Володимирівна – магістрантка кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Музика на уроках В.О. Сухомлинського. 

Храпко Богдана Андріївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Батьки та вчителі як партнери виховного процесу. 

Цебро Яна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. Проєктна діяльність як чинник формування 

професійної компетентності (за педагогічною спадщиною В. Сухомлинського) 

Чариєв Непес – учитель, Туркменістан. Идеи воспитания Василия 

Сухомлинского в школах республики Туркменистан. 

Часниченко Олеся Юріївна – магістрантка спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки (Позашкільна освіта)» Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка. Мистецтво як засіб виховання в системі 

В. О. Сухомлинського 

Чеканюк Катерина Олегівна – аспірантка Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олесандра Довженка. Роль освітнього середовища у 

розвитку педагога: історичні аспекти і сучасні реалії. 

Чекуріна Ірина Олександрів – магістрантка кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. Нетрадиційні уроки В. Сухомлинського як зародження дистанційного 

навчання. 

Чепіжна Оксана Русланівна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Виховання сердечності у молодших школярів. 

Череповська Софія В’ячеславівна – студентка Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський про духовний 

розвиток особистості. 

Чернякова Жанна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в контексті реалізації 

Концепції «Нова українська школа». 
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Чистякова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка. Використання ідей В.О. Сухомлинського в підготовці майбутніх 

учителів музичного мистецтва до інноваційної діяльності. 

Чмиркова Неля Олександрівна – магістрантка кафедри менеджменту освіти та 

педагогіки вищої школи Сумського державного педагогічого університету імені 

А.С. Макаренка. Досвід Василя Сухомлинського як директора школи і проблеми 

організації сучасного педагогічного колективу. 

Чобаніца Алла Анатоліївна – вчитель англійської мови Чернівецького міського 

ліцею математичного та економічного профілів. Нова доба освіти за ідеями 

В.О. Сухомлинського. 

Чорна Ганна Володимирівна – викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 

Запорізького національного університету. Нові виклики наступності дошкільної та 

початкової освіти крізь призму педагогічних ідей Василя Сухомлинського. 

Чорнобай Б.В. – аспірант Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в основі фахової 

підготовки майбутніх фахівців з агроінженерії. 

Шарапова Анастасія Анатоліївна – студентка КЗ СОР «Лебединський 

педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка». Педагогічні ідеї 

В. О. Сухомлинського та сьогодення. 

Шарун Валентин Анатолієвич – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Головні ідеї гуманної педагогічної спадщини 

В.О. Сухомлинського. 

Швець Ольга Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

терапії, фармакології, клінічної діагностики і хімії Сумського національного аграрного 

університету. Формування природохоронного мислення студентів у курсі органічної 

хімії. 

Шевцов Андрій Олександрович – студент факультету технологічної і 

професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Використання сервісів Google навчання під час вивчення 

дисциплін циклу професійної підготовки у ЗВО. 

Шевченко Олексій Юрійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Формування навичок бережливого ставлення до 

природи у спадщині В.О. Сухомлинського. 

Шевчук Кристина Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. Особливості дидактико-методичної експертизи 

підручників початкової школи. 

Шепеленко Артем Олександрович – магістрант спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. В.О. Сухомлинський про 

гуманістичні основи роботи директора школи. 

Шершак Марина Олексіївна – студентка Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Природоохоронне виховання у Павлиській середній 

школі. 

Штукін Денис Сергійович – студент Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка. Особливості методичних здобутків 

В.О. Сухомлинського при вивченні англійської мови. 

Шульга Олександр Володимирович – магістрант спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (Позашкільна освіта) Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка. Ідеї трудового виховання В.О. Сухомлинського у розрізі 
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