


ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАУК УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА 

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ  

В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ  

БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

ПРОГРАМА 
 

Всеукраїнського 

науково-практичного семінару 

 

Українські педагоги про 

національно-патріотичне виховання 
 

18 травня  

 

 

Київ-2016 



Напрями роботи семінару: 

 Рефлексії  українських педагогів різних часів про 

патріотизм і національно-патріотичне 

виховання дітей і молоді. 

 Проекти й технології виховання патріотизму в 

закладах освіти  України. 

 Образ Батьківщини в  українських підручниках і 

літературі для дітей. 

 

 

Організаційний комітет:  

Березівська Лариса Дмитрівна – доктор  педагогічних  

наук, професор, директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; 

Зозуля Світлана Миколаївна – кандидат історичних наук, 

учений секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

Філімонова Тетяна Віталіївна – кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу історії 

освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

Кирій Світлана Василівна – завідувач відділу 

соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського; 

Тарнавська Сніжана Вікторівна – кандидат історичних 

наук, завідувач сектору джерелознавства, бібліографії та 

біографістики відділу історії освіти ДНПБ України  

ім. В.О. Сухомлинського; 

Покусова Олена Сергіївна – завідувач сектору 

обслуговування відділу науково-документного забезпечення та 

зберігання фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ВСТУПНЕ СЛОВО: 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар 

Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії 

НАПН України  

 

Рефлексії  українських педагогів різних часів про 

патріотизм і національно-патріотичне виховання 

дітей і молоді 
 

Українські педагоги про національно-патріотичне виховання 

школярів: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» 

(1917–1920) 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського 

 

Ідеї українських педагогів ХХ століття у вимірі сучасних 

освітніх трансформацій 

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Національно-педагогічні погляди Софії Русової, Бориса 

Грінченка та Якова Чепіги на розвиток освіти в Україні 

Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор 

педагогічних наук, доцент Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Патріотичне виховання школярів в діяльності Василя 

Каюкова (1945–2001) 

Калініченко Надія Андріївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри біології та методики її викладання 

Кіровоградського  державного  педагогічного  університету  імені 

Володимира Винниченка, заслужений учитель України 

 



Національно-патріотичне виховання студентської молоді в 

умовах ВНЗ 

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки, соціальної 

роботи Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

 

Культура, освіта, традиції як об’єкти наукових досліджень в 

історії вітчизняної педагогіки 

Федяєва Валентина Леонідівна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету 

 
Національний концепт розвитку українського культурно-

освітнього руху другої половини ХІХ століття  

Бєлан Ганна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету 

 

Ідеї національно-патріотичного виховання в спадщині 

педагогів другої половини ХХ ст. 

Сараєва Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету 

 

Національно-патріотичне виховання: семантико-

термінологічний дискурс 

Зозуля Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, 

учений секретар Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського 

 

Активізація взаємодії педагогів та сім'ї у залученні дітей до 

спільної патріотичної діяльності 

Швецова Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського педагогічного університету 

 

 



Педагогічна та науково-просвітницька діяльність 

Пантелеймона Куліша  

 Кравченко Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Володимир Науменко (1852–1919) у формуванні національної 

ідеї та освіти 

Албул Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи  

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Виховний потенціал авторських казок Василя Сухомлинського 

 Заліток Людмила Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу науково-документного 

забезпечення та зберігання фонду Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

 

Чавдаров С. Х. про патріотичне виховання дітей в сім'ї  

 Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних 

наук, завідувач сектору джерелознавства, бібліографії та 

біографістики відділу історії освіти Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

 

Національно-патріотичне виховання в публікаціях 

українського педагога-просвітителя О. Дорошкевича 

Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних 

наук, старший науковий співробітник відділу історії освіти 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 

 

Проблеми національно-патріотичного виховання в 

організаційно-педагогічній діяльності П. Холодного 

 Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової 

реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти 



Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського 

 

Теорія національної освіти у філософсько-освітній спадщині 

Памфіла Юркевича 

Рабаданова Людмила Володимирівна, кандидат 

філософських наук, завідувач сектору реферативної інформації 

відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері 

освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені  

В. О. Сухомлинського 

 

Ідеї національної освіти та виховання у науковій спадщині 

українських педологів 

 Янченко Тамара Василівна, кандидат педагогічних наук, 

докторант відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН 

України 

 

Ідея національно-патріотичного виховання молоді в історії 

вищої освіти України 

Корж-Усенко Лариса Вікторівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету  імені А. С. Макаренка 

 

Ідеї патріотичного виховання у спадщині О. А. Захаренка 

Чикалова Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту 

Херсонського державного університету 

 

Ідея виховання патріота-державника у педагогічній спадщині 

Григорія Ващенка 

 Головчук Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії та історії педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

 

 

 



До питання вивчення феномену патріотизму (за спадщиною 

О. Лазурського) 

Леонтьєва Інна Василівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та історії педагогіки 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Ідеї патріотичного виховання у педагогічній спадщині  

Ю. П. Ступака 

Похілько Олена Вікторівна, аспірантка Сумського 

державного педагогічного університету імені  А. С. Макаренка 

 

Проекти й технології виховання 

патріотизму в закладах освіти України 
 

Виховання патріотизму в школярів у сучасних умовах 

 Журба Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник лабораторії громадянського та морального 

виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

 

Особливості організації патріотичного виховання школярів у 

сільській загальноосвітній школі 

Стеценко Наталя Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту 

Херсонського державного університету 

 

Український дитячий садок за Софією Русовою 

Меленець Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри методики та психології дошкільної і 

початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Особливості виховання любові до рідного міста у сучасній сім ї 

та школі 

Щербина Віталій Юрійович, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри педагогіки, психології й освітнього 

менеджменту Херсонського державного університету 



Шкільна бібліотека у системі громадянсько-патріотичного 

виховання учнівської молоді 

 Хемчян Ірина Іванівна, завідувач відділу науково-

методичного забезпечення діяльності мережі освітянських 

бібліотек Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського 

 

Роль шкільної бібліотеки у розвитку національної свідомості 

учнів (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) 

Покусова Олена Сергіївна, завідувач сектору 

обслуговування відділу науково-документного забезпечення та 

зберігання фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені  В. О. Сухомлинського 

 

Інформаційне забезпечення реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді через комплексні 

бібліотечні заходи  
Кирій Світлана Василівна, завідувач відділу 

соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського 

 

Методологічні засади виховання патріотизму як свідомого 

почуття  

Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії, 

Голова циклової комісії (завідувач кафедри) фінанси та кредит 

Львівського кооперативного коледжу економіки і права 

 

Патріотизм: від протилежного 

Пазюк Світлана Андріївна, викладач кафедри методики та 

психології дошкільної і початкової освіти Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Виховуємо патріота 

Лящук Любов Степанівна, вчитель початкових класів вищої 

категорії, вчитель-методист Броварської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2 

Київської області 

 



Розвиток творчих здібностей молодших школярів як чинник 

патріотичного виховання 
Янченко Валентина Миколаївна, вчитель початкових 

класів, старший вчитель Броварської загальноосвітньої школи  

І–ІІІ ступенів № 2 Київської області 

 

Виховання патріотизму в молодших школярів 

Федотенко Світлана Володимирівна, старший вчитель, 

вчитель початкових класів Броварської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 2 Київської області 

 

Технології виховання патріотизму в загальноосвітньому 

навчальному закладі 

 Панченко Олена Василівна, вчитель початкових класів 

вищої категорії, вчитель-методист Броварської загальноосвітньої 

школи І- ІІІ ступенів № 2 Київської області 

 

 

Технологічне портфоліо вчителя початкової школи з 

патріотичного виховання учнів 

Богдан Наталія, магістрант Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Внесок Софії Русової у розбудову дитячих садків на 

національному ґрунті 

Свяженіна Марина, магістрант Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Образ Батьківщини в українських підручниках і 

літературі для дітей 

 
Образ Батьківщини в підручниках для дітей українських 

емігрантів (1920–1940) 

 Антонець Наталія Борисівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу історії освіти Інституту 

педагогіки НАПН України 

 



Образ Батьківщини у підручниках з читання для молодших 

школярів у період відродження національної школи в Україні 

(1991-2001 рр.) 

Гавриленко Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної педагогіки Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка 

 

Василь Сухомлинський: Щоб у серці жила Батьківщина 

 Філімонова Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу історії освіти 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України  

імені  В. О. Сухомлинського 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ 

 

 

9ºº  – Реєстрація учасників семінару 

 

10ºº – Початок роботи семінару 

 

 

 

Регламент семінару: 

 

Доповідь на засіданні семінару – до 10 хв. 

 

Обговорення доповідей і виступів – до 5 хв. 

 

 

 

 

Адреса: 

 

м. Київ, вул. Берлінського, 9 

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України 

імені В. О. Сухомлинського 

 

тел. 380 (44) 467–22–14 
 

 


