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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Співголови:

Гриневич Міністр освіти і науки України
Лілія Михайлівна

Кремень Президент Національної академії педагогічних наук
Василь Григорович України, академік Національної академії наук України

Черевко
Олександр
Володимирович

Заступники:

ректор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького

Корновенко 
Сергій Валерійович

Ляшенко
Олександр Іванович

Мальований 
Юрій Іванович

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор історичних 
наук, професор

академік-секретар Відділення загальної середньої 
освіти НАПН України, дійсний член НАПН України

вчений секретар Відділення загальної середньої освіти 
НАПН України, член-кореспондент НАПН України

Вчений секретар

Десятое директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи
Тимофій Михайлович і мистецтва Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних 
наук, професор

Члени програмного 

комітету:

Бех
Іван Дмитрович

директор Інституту проблем виховання НАПН 
України, дійсний член НАПН України, доктор 
психологічних наук, професор
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Жалдак
Ольга Дем’янівна

Кукуленко-Лук’янець 
Інна Володимирівна

Мойсігнко
Василь Миколайович

Савченко 
Олександра Яківна

Сухомлинська 
Ольга Василівна

Чепурна
Наталія Миколаївна

голова Черкаського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України

завідувач кафедри загальної педагогіки 
і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат психологічних наук, доцент

перший проректор Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат історичних наук, професор

головний науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор 
педагогічних наук, професор

академік-секретар Відділення загальної педагогіки 
та філософії освіти НАПН України, дійсний член 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

ректор комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників Черкаської 
обласної ради», кандидат педагогічних наук, доцент
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗАХАРЕНКІВСЬКИХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ

Г олова:

Черевко
Олександр
Володимирович

Заступники:

Мойсігнко
Василь Миколайович

Корновенко 
Сергій Валерійович

Ччени оргком іт ет у:

Гаврилюк 
Галина Миколаївна

Голиш
Григорій Михайлович

Данилевський 
Валерій Вікторович

Данилюк 
Сергій Семенович

Десятое
Тимофій Михайлович

ректор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор економічних 
наук, професор

перший прорекгор Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат історичних наук, професор

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
діяльності Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор історичних 
наук, професор

проректор з виховної роботи та іміджевої 
діяльності Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького

директор наукової бібліотеки імені Михайла 
Максимовича Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат історичних наук, доцент

начальник управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації (за згодою)

завідувач кафедри педагогіки вишої школи 
і освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти, 
соціальної роботи і мистецтва Черкаського 
національного університету імені Богдана 
Хмельницького, доктор педагогічних наук, професор

директор ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 
і мистецтва Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних 
наук, професор
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(н і аличева 
Ірина Віталіївна

Жалдак
Ольга Дем’янівна

Захаренко
Сергій Олександрович

Кононенко 
Юрій Степанович

Кукуленко-Лук’янець 
Інна Володимирівна

І /  Ляшенко
Олександр Іванович

Майборода 
Галина Яківна

ІІлатошкіна 
Тетяна Леонідівна

Удовенко 
Юрій Григорович

завідувач кафедри дошкільної освіти 
ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 
і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат педагогічних наук, доцент

голова Черкаського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки 
України (за згодою)

доцент кафедри загальної педагогіки 
і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат педагогічних наук

директор ННІ економіки і права Черкаського 
національного університету імені Богдана 
Хмельницького, кандидат юридичних наук, професор

завідувач кафедри загальної педагогіки 
і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат психологічних наук, доцент

академік-секретар Відділення загальної середньої 
освіти НАГІН України, дійсний член НАПН України

заступник директора з навчальної роботи 
ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 
і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат педагогічних наук, доцент

головний бухгалтер Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького

проректор з адміністративно-господарської 
діяльності Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького
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Ченбай
Інна Володимирівна

Чепурна
Наталія Миколаївна

Шпак
Валентина Павлівна

заступник директора з виховної роботи 
ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 
і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
кандидат педагогічних наук, старший викладач

ректор комунального навчального закладу 
«Черкаський обласний інститут післядипломної 
освіти педагогічних працівників Черкаської 
обласної ради», кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою)

заступник директора з наукової роботи 
ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи 
і мистецтва Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького, 
доктор педагогічних наук, професор
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РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ

0 8 :3 0 - 0 9 :3 0  -  реєстрація учасників наукових читань (корпус № 1)
/ У . - -

0 9 :3 0 - 1 0 :0 0  -  огляд виставки, військової кафедри та музеїв 
університету (корпус № І)

10:00 — 11:30 -  робота секцій наукових читань (корпус № 1)

1 1 :3 0 - 1 2 :0 0  -  відкриття меморіальної стели O.A. Захаренку 
(корпус № 4, м. Черкаси, вул, Остафія Дашкевича, 24)

1 2 :0 0 - 1 3 :3 0  -  пленарне засідання (корпус №1)

1 3 :3 0 - 1 3 :5 0  перерва на каву (корпус №1)

13:50 — 15:00 -  пленарне засідання (корпус №1)



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Навчальний корпус № 1, конференц-зала 

12.0 0 - 15.00

Ткаченко Юрій Олегович
м. Черкаси

Г олова
Черкаської обласної державної адміністрації 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Гриневич Лілія Михайлівна
м. Київ

Міністр освіти і науки України 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Вельбівець Олександр Іванович
м. Черкаси

Голова Черкаської обласної ради 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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Кремень Василь Григорович
м. Київ

Президент Національної академії 
педагогічних наук України

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Черевко Олександр Володимирович
\ у  м.Черкаси

ректор Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Данилевський Валерій Вікторович
^  м. Черкаси

Начальник управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації

Розвиток ідей O.A. Захаренка в діяльності 
навчальних закладів Черкащини
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Жалдак Ольга Дем’янівна
м. Черкаси

Голова Черкаського обласного комітету 
Профспілки працівників освіти і науки України

О. А. Захаренко - великий друг профспілки

Захаренко Сергій Олександрович
у  м.Черкаси

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького

O.A. Захаренко: 
виховувати за законами істини, добра та краси

Сухомлинська Ольга Василівна
м. Київ

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
Національної академії педагогічних наук України, 
академік-секретар Відділення загальної педагогіки 

та філософії освіти НАПН України

Творчість O.A. Захаренка як конструювання 
сільських практик

Бех Іван Дмитрович
м. Київ

доктор психологічних наук, професор, дійсний член 
Національної академії педагогічних наук України, 

директор Інституту проблем виховання НАПН України

Ідеї O.A. Захаренка в контексті 
сучасних проблем виховання



Савченко Олександра Яківна
м. Київ

головний науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України

Ціннісні характеристики 
авторської школи O.A. Захаренка

Мальований Юрій Іванович
м. Київ у

вчений секретар 
Відділення загальної середньої освіти 

НАПН України, 
член-кореспондент НАПН України

Поетичний диптих про Вчителя

4

Бібік Надія Михайлівна
м. Київ

головний науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України

Педагогічне спілкування в системі 
професійних цінностей O.A. Захаренка

Федяєва Валентина Леонідівна
м. Херсон

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, 
психології і освітнього менеджменту Херсонського 

державного університету

Творчий доробок O.A. Захаренка 
у підготовці майбутніх менеджерів 

освітньої галузі
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Березівська Лариса Дмитрівна
м. Київ

доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор 
Державної науково-педагогічної бібліотеки 

ім. В. О. Сухомлинського

Творчий доробок О.А.Захаренка у фондах Державної 
науково-педагогічної бібліотеки 

ім. В.О. Сухомлинського

Безлюдний Олександр Іванович
м. Умань

доктор педагогічних наук, професор, ректор 
Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини

Реалізація ідей O.A. Захаренка в навчально-виховному 
процесі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини

Десятое Тимофій Михайлович
м. Черкаси

доктор педагогічних наук, професор, директор 
ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького

Феномен Олександра Захаренка: сучасний контекст

Чепурна Наталія Миколаївна
м. Черкаси

кандидат педагогічних наук, доцент, 
ректор комунального навчального закладу «Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради»

Соціокультурний простір школи O.A. Захаренка як 
потенціал інноваційних освітніх змін
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Рибалка Іван Леонідович
с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району 

Черкаської області

директор Авторської O.A. Захаренка 
загальноосвітньої середньої школи с. Сахнівки

Сьогодення Сахнівської школи

Чепка Ольга Володимирівна
\у  м.Умань

кандидат педагогічних наук, 
директор комунального вищого навчального закладу 

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж 
імені Т.Г. Шевченка»

Педагогічні погляди O.A. Захаренка 
та їх реалізація у педагогічному коледжі

Семененко Людмила Миколаївна
м. Корсунь-Шевченківський

кандидат філософських наук, 
директор комунального вищого навчального закладу 

«Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж 
імені Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради»

Загальношкільні лінійки 
як засіб формування особистості учня 

у школі O.A. Захаренка
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Секція 1
Спадщина O.A. Захаренка у світлі концептуальних засад реформування 

середньої освіти «Нова українська школа»
10:00 -  11:30 -  ауд. 313

Керівники секції:
Гаряча Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Герасімова Наталія Свгеніївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Андрющенко Тетяна Костянтинівна, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 
дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
Ресурсний потенціал педагогіки O.A. Захаренка для збереження здоров'я 
підростаючого покоління

Черкащина Тетяна Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
Особистісно-професійне самовдосконалення суб'єкта педагогічної діяльності на 
засадах самопізнання (в контексті педагогічної спадщини О. Захаренка)

Гаряча Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Творчі таємниці учителя крізь призму духовного гуманізму

Сокирко Тетяна Григорівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Городищенської районної ради
Упровадження ціннісних засад педагогіки О. Захаренка (на прикладі діяльності 
навчальних закладів Городищенського району)

Лобова Світлана Василівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Тальнівської районної ради
Ідеї Олександра Захаренка у сьогоденні освіти Тальнівщини

Світова Ірина Миколаївна, завідувач методичного кабінету відділу освіти Уманської 
районної ради
Сільська школа як духовно-інтелектуально-культурний центр середовища

Трохименко Інна Михайлівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Уманської міської ради
Педагогіка добротворення О. Захаренка -  фундамент формування особистості 
дитини

Шевчук Валентина Степанівна, завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Драбівської районної ради
Використання досвіду О. Захаренка в організації діяльності громадсько-активних 
шкіл Драбівщини
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Давиденко Світлана Валеріївна, методист з виховної роботи Корсунь- 
Шевченківської районної ради
Районний зліт добротворців як засіб формування гуманістичних цінностей 
особистості школяра

Архипова Світлана Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Гордссва Тетяна Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Формування професійної компетентності у педагогічній спадщині O.A. Захаренка

Демиденко Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Тихолоз Валентина Василівна старший викладач кафедри соціальної роботи і 
соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Використання ідей родинного виховання О. Захаренка у діяльності соціального 
педагога

Ченбай Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
соціальної роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Питання активізації громади в професійній та творчій спадщині О. Захаренка

Шишацька Юлія Анатоліївна, старший лаборант кафедри соціальної роботи і 
соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Використання науково-педагогічної спадщини О. Захаренка у вихованні 
підростаючого покоління



Секція 2
Продуктивні ідеї педагогіки Олександра Захаренка 

1 2 :0 0 -1 3 :3 0 -а у д . 226

Керівники секції:
Крутенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Вовкочин Людмила Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцеїгг кафедри загальної 
педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницьког о

Крутенко Ольга Володнрівна. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Значення педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка для сучасної 
освіти

Волошенко Олена Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Сучасний учитель -  це учитель, який розвивається

Степанова Наталія Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
Національно-натріотичне виховання в дії (в контексті ідей О. Захаренка)

Зоря Юлія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної 
освіти та професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»
Засади патріотичного виховання у педагогічній спадщині О. Захаренка

Руденко Ілона Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради»
Сім'я як еліксир психічного здоров'я д и т и н и  (в контексті ідей творчої спадщини 
О. Захаренка)

Трухан Оксана В'ячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
психології КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
працівників Черкаської обласної ради»
Соціально-психологічний контекст педагогіки співробітництва O.A. Захаренка в 
сучасних реаліях українського суспільства

Чалабіїв Руслан Ахадович, директор Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Канівської міської ради
Школа О. Захаренка як приклад створення Школи Майбутнього

Канай Ольга Іванівна, директор Золотошківської загальноосвітньої школи МИ 
ступенів Драбівської міської ради
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Організація та розбудова громадсько-активної школи як осередку розвитку 
громади

Гелецька Ганна Іванівна, директор Чорнявського НВК Черкаської районної ради 
Втілення ідей О. Захаренка у практику роботи сільської школи

Погтоловська Людмила Іванівна, директор Тальнівської загальноосвітньої школи- 
санагорію
І-Ш ст. Черкаської обласної ради
Реалізація педагогічних ідей О.А. Захаренка в Тальнівському НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія»

Майборода Галина Яківна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Ярмоленко Олександр Дмитрович, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Ідеї гуманної педагогіки О. Захаренка в підготовці соціально-педагогічних 
працівників

Коломігць Олена Германівна, доктор філософських наук, доцент кафедри соціальної 
роботи і соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Використання управлінського досвіду діяльності Сахнівської школи у роботі 
сучасних навчальних закладів

Пакушина Людмила Зіновіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедрч соціальної роботи та соціальної педагогіки ННІ педагогічної освіти, соціальної 
роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Здоров'язберігаючі технології навчання у спадщині О А . Захаренка

Мукомел Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
психології діяльності в особливих умовах Черкаського інституту пожежної безпеки 
імені Героїв Чорнобиля 
Краса і сила педагогічної дії О.А. Захаренка
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Секція З
Педагогіка O.A. Захаренка в контексті реалій сучасної освіти 

1 3 :5 0 -15 :00 -а у д . 201

Керівники секції:
Шнак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького
Глазиріна Валентина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, 
завідувач кафедри загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, 
соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Психологічні особливості виховання молодших школярів у ан горській школі 
O .A .Захаренка

Герасимова Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Психолого-педаїогічний аспект розвитку навичок конструктивного спілкування 
учнів молодшої школи

Герасімова Наталія Євіеніївна, кандидат психологічних паук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмелыпщького 
Психолого-педагогічні механізми впливу ЗМІ на розвиток і вирішення конфліктів 
в учнів старших класів

Свиридснко Олександр Олександрович, старший викладач кафедри загальної 
педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Питання родинного виховання в творчій спадщині O.A. Захаренка

Вовкочин Людмила Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Інноваційні особливості організації навчально-виховного процесу 
загальноосвітньої школи

Голиш Григорій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, директор наукової 
бібліотеки імені М. Максимовича Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького
Утілення ідей учнецентризму O.A. Захаренка в організаторсько-педагогічній 
діяльності В.Ф. Клименка

17



Данилюк Сергій Семенович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти, 
соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Школа О.А. Захаренка та інноваційні методи розвитку особистості дитини

Лодатко Євгеній Олександрович, доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти, 
соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Педагогічні погляди O.A. Захаренка на родинне виховання

Тимошенко Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту ННІ педагогічної освіти, 
соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького
Педагогічний талант та взірцева практ ична діяльність О.А. Захаренка

ПІнак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського 
національного університету' імені Богдана Хмельницького 
Технологія виховання колективу O.A. Захаренка

Домаш Любов Дмитрівна, директор Веселохутірського НВК імені В. Лук’янця 
Особливості впровадження педагогічних ідей О.А. Захаренка у навчально-виховну 
роботу Веселохутірського НВК імені В. Лук'янця

Глазиріна Валентина Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і 
мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 
Психолого-педагогічні умови впровадження ідей O.A. Захаренка в практику 
роботи навчальних закладів

Федосій Юлія Миколаївна, методист заочної форми навчання ННІ педагогічної 
освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького
Впровадження в практику шкільної освіти ідей О.А. Захаренка про 
самовизначення як фактор формування особистості старшокласників
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