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Оргкомітет: 

Голова:  
Зубко Анатолій Миколайович – доктор філософії, професор, дійсний член 
Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії наук 
педагогічної освіти, ректор Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

Співголови:  
Кузьменко Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії 
наук педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки і психології Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради;  
Комінарець Тетяна Вільямівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

Члени оргкомітету: 
Воскова Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; 
Туркот Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики дошкільного виховання та початкового навчання Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради; 
Раєвська Ірина Миколаївна – викладач кафедри теорії і методики дошкільного 
виховання та початкового навчання Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; 
Рідкоус Олеся Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки і 
психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

15 травня 2014 року 

 

09.30 – 11.00 – реєстрація учасників конференції  

11.00 – 13.00 – пленарне засідання 

13.00 – 14.00 – обід 

14.00 – 16.00 – секційні засідання 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на пленарному засіданні  – 15 хв. 

Доповідь на засіданні секції   – 10 хв. 

Виступи під час обговорення  – 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(конфернц-зала) 

Відкриття конференції: 

Зубко Анатолій Миколайович – доктор філософії, професор, дійсний член 
Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії наук 
педагогічної освіти, ректор Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

ДОПОВІДІ: 
 
Обґрунтування К. Ушинським вимог до формування в учнів цілісного 
світогляду 

Кузьменко Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії 
наук педагогічної освіти, завідувач кафедри педагогіки і психології Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 

 

Духовні виміри педагогічної риторики К. Д. Ушинського та 
В. О. Сухомлинського 

Сагач Галина Михайлівна – доктор педагогічних наук, доктор теології, професор, 
дійсний член Міжнародної академії богословських наук, Академії наук Вищої освіти 
України, Міжнародної педагогічної академії, Міжнародної академії акмеологічних 
наук, професор кафедри теорії і методики виховної роботи Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

 

Мудрий порадник батьків 
Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри 
педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

К. Ушинський і сучасні проблеми трудової підготовки дівчат 
Слюсаренко Ніна Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 
Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії наук 
педагогічної освіти, професор кафедри педагогіки і психології Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

 

Значення громадянського та народного виховання у початковій школі 
Комінарець Тетяна Вільямівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 
Формування інформаційно-комунікативної культури особистості на основі 
дидактичних принципів К. Д. Ушинського 

Назаренко Вадим Сергійович – кандидат педагогічних наук, завідувач 
лабораторії інформатики Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Використання ідей К. Д. Ушинського щодо соціалізації учнів в діяльності 
керівника навчального закладу  

Одайник Світлана Федорівна – кандидат педагогічних наук, проректор з питань 
зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, доцент кафедри менеджменту 
освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
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Філософія людини та природи в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 
Туркот Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики дошкільного виховання та початкового навчання Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

 

Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі розвитку професійної 
майстерності вчителя світової літератури 

Чумак Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук викладач кафедри 
теорії і методики виховної роботи Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради  

 
К. Д. Ушинський – основоположник звуково-синтетичного методу навчання 
грамоти 

Антонова Ірина Володимирівна – учитель початкових класів Дарївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради 

 

Реалізація ідей К. Д. Ушинського щодо фізичного виховання дітей у сучасному 

довкіллі (з досвіду роботи) 
Москаленко Світлана Ярославівна – вихователь-методист Станіславського ясел-
садка Білозерської районної ради 

 
Ідеї К. Д. Ушинського щодо значення фізичного виховання дітей та їх 
реалізація в сучасній педагогічній практиці 

Фірсова Галина Петрівна – заступник директора з виховної роботи 
загальноосвітньої школи №3 м. Нова Каховка, керівник сектору «Відповідальне 
Батьківство» НКНМЦКЗ 

 

Морально-етичне виховання дітей на засадах педагогічної спадщини 

К. Д. Ушинського 
Шаповал Наталія Миколаївна – методист з навчальних дисциплін та виховної 
роботи методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської ради 

 

Роль наочності у навчанні учнів початкових класів 
Чуприна Лариса Вікторівна – учитель початкових класів Ушкальської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради 

 

СЕКЦІЯ 1 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ  
У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ К. Д. УШИНСЬКОГО 

(конференц-зала) 

Керівник секції:  
Кузьменко Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член Академії педагогічних і соціальних наук, дійсний член Міжнародної академії 
наук педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

Секретар секції 
Рідкоус Олеся Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки і 
психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради  

ДОПОВІДІ:  
 

Педагогічні ідеї К. Ушинського щодо самоорганізації професійної діяльності 
вчителя початкової школи  

Чайка Володимир Мирославович – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки, директор інституту педагогіки і психології 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка 
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Аналіз педагогічної системи К. Ушинського щодо специфіки підготовки 

студентів до майбутньої професійної діяльності 

Дубінка Микола Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка 

 

Актуалізація ідей К. Д. Ушинського у світлі вимог до розвитку професіоналізму 

вчителя 

Жорова Ірина Ярославівна – кандидат педагогічних наук, проректор з наукової 

роботи, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доцент 

кафедри менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу 

«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Формування культури праці майбутніх учителів в концепціях К. Д. Ушинського 

Левченко Надія Григорівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії профільного навчання і профконсультацій Інституту 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

 

Використання ідей К. Д. Ушинського про розвиток особистості  

в сучасному управлінському процесі 

Назаренко Людмила Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, член-

кореспондент Української академії акмеології, завідувач кафедри менеджменту 

освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
Проблеми трудової підготовки студентської молоді в педагогічній спадщині 
Учителя учителів 

Носовець Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри педагогіки, психології і методики технологічної  
освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 

 
К. Д. Ушинський про професійний розвиток учителів початкових класів 

Примакова Віталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, докторант 
кафедри педагогіки і психології, доцент кафедри теорії і методики виховної роботи 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 
Поради К. Д. Ушинського щодо пріоритетів духовного виховання як засад 
формування здорового способу життя в студентському середовищі  

Савіщенко Вікторія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ 

 
Механізми формування навичок здорового способу життя молоді 
в педагогічному доробку К. Д. Ушинського 

Терентьєва Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
дійсний член Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я, 
докторант інституту вищої освіти Національної академії України 

 
Професія вчителя очима К. Д. Ушинського 

Устінова Наталя Валентинівна – директор Херсонської загально-освітньої школи 
№1 Херсонської міської ради, доцент кафедри теорії і методики виховної роботи 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 
Використання педагогічних ідей К. Д. Ушинського в професійній підготовці 
майбутніх офіцерів тилу 

Хрупало Микола Миколайович – доцент кафедри тилового забезпечення 
факультету підготовки спеціалістів матеріально-технічного забезпечення Військової 
академії, м. Одеса 
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Педагогічні ідеї К. Ушинського щодо професіоналізму вчителя 
Худенко Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

 
Практична підготовка майбутнього вчителя: сучасна інтерпретація 
педагогічних ідей К. Ушинського  

Чайка Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, директор наукової 
бібліотеки, асистент кафедри педагогіки Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 
Аналіз педагогічної парадигми К. Д. Ушинського 

Анастюк Наталя Вікторівна – учитель початкових класів Бургунської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Бериславської районної ради 

Педагогічні погляди К. Д. Ушинського 
Андрійчук Валентина Василівна – учитель початкових класів Білозерської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

 
Особистісні якості майбутніх суднових фахівців у процесі формування 
соціальної компетенції 

Бабишена Мар’яна Ігорівна – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Херсонської державної морської академії, здобувач кафедри педагогіки і 
психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
Модель формування готовності майбутніх морських офіцерів до професійної 
діяльності в полікультурному середовищі 

Бобришева Наталя Миколаївна – аспірант кафедри педагогіки та психології 
Херсонського державного університету 

 
Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського в підготовці вчителя  

Булаш Зоя Вікторівна – учитель початкових класів Новодмитрівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Великоолександрівської районної ради 

 
Професійна компетентність як важлива складова якісної освіти педагога в 
світлі ідей К. Д. Ушинського 

Гулювата Наталя Вікторівна – здобувач кафедри педагогіки і психології 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Херсонської загальноосвітньої школи №1 Херсонської міської ради  

 
Погляди К. Д. Ушинського на виховання особистості 

Зима Ганна Михайлівна – учитель початкових класів Рибальченської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської районної ради 

 
Особистість учителя в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського  

Кузьмич Тетяна Олександрівна – завідувач науково-методичного відділу 
управління загальноосвітніми навчальними закладами Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

 
Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадщині 
К. Д. Ушинського 

Мовчан Наталя Андріївна – учитель початкових класів Верхньорогачицької 
гімназії Верхньорогачицької районної ради 

 
Використання педагогічних ідей К. Д. Ушинського при формуванні іміджу 
сучасного педагога  

Навроцька Марія Михайлівна – викладач кафедри менеджменту освіти 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради  
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Особливості професійного розвитку вчителя в педагогічній спадщині 
К. Д. Ушинського 

Рідкоус Олеся Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки 
і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради  

 
Використання ідей К. Д. Ушинського у професійній підготовці моряків 

Роменський Олександр Володимирович – помічник ректора, викладач кафедри 
англійської мови в судноводінні Херсонської державної морської академії, здобувач 
кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
Проблема професійного розвитку фахівця у педагогічній спадщині 
К. Д. Ушинського 

Сиваченко Ганна Вікторівна – вихователь Верхньосірогозького дитячого садка 
«Оленка» Нижньосірогозької районної ради 

 
Внесок К. Д. Ушинського у розвиток педагогіки 

Стринжа Лариса Іванівна – учитель початкових класів вищої категорії 
Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Каланчацької районної 
ради 

 
Особистість учителя в пелагічній системі К. Д. Ушинського 

Таран Лариса Олексіївна – учитель початкових класів Новозбур’ївської 
загальноосвітньої школи Голопристанської районної ради 

 
Творча спадщина К. Д. Ушинського 

Фоміна Лариса Анатоліївна – старший викладач кафедри теорії і методики 
дошкільного виховання та початкового навчання Комунального вищого навчального 
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
Литвиненко Наталія Миколаївна – старший учитель, учитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи № 4 Херсонської міської ради 

 
Мистецькі аспекти у процесі становлення майбутнього викладача-
культуролога за К. Д. Ушинським 

Чернова Олена Володимирівна – здобувач кафедри педагогіки і психології 
методист Одеського морського тренажерного центру Херсонської філії 

 
Реалізація ідей К. Д. Ушинського про підготовку вчителя 
у сучасних педагогічних вищих навчальних закладах 

Янкович Ірина Ігорівна – аспірантка кафедри педагогіки Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 

СЕКЦІЯ 2 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ К. Д. УШИНСЬКОГО В 

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
(аудиторія 101) 

Керівник секції: 
Комінарець Тетяна Вільямівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

Секретар секції: 
Раєвська Ірина Миколаївна – викладач кафедри теорії і методики дошкільного 
виховання та початкового навчання Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

ДОПОВІДІ:  
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Дидактичні погляди та принципи навчання К. Д. Ушинського 

Горбатюк Роман Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри комп’ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка 

 
Природні нариси К. Д. Ушинського 

Стребна Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 

 

Впровадження педагогічних ідей К. Д. Ушинського в сучасний загальноосвітній 
заклад 

Шиманович Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 

Реалізація ідей народної педагогіки К. Д. Ушинського в науковій спадщині 
М. А. Маркевича 

Антипець Олександр Олександрович – старший викладач Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського 

 

Збереження фізичного і психічного здоровя дітей під час навчально-
виховного процесу у початковій школі 

Арканова Галина Володимирівна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи № 25 Херсонської міської ради  

 
К. Д. Ушинський про єдність навчання і виховання 

Бартєнєва Валентина Миколаївна – учитель початкових класів Чонгарської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради  

 

Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського та її відображення в сучасній 
проектно-технологічній діяльності учнів 

Гаврилюк Галина Михайлівна – завідувач науково-методичної лабораторії 
трудового навчання, креслення та основ безпеки життєдіяльності, аспірант кафедри 
педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Використання педагогічних ідей К. Д. Ушинського в сучасному освітньому 
просторі 

Гладко Марина Павлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, 
учитель початкових класів Вільненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Нижньосірогозської районної ради 

 

К. Ушинський про розвиток творчого потенціалу учнів  
Голубченко Тетяна Миколаївна – учитель математики Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради 

 

Питання трудового виховання у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 
Данилова Олена Іванівна – здобувач кафедри педагогіки і психології 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, заступник директора з НВР ДПТНЗ «Херсонський 
професійний ліцей зв'язку та поліграфії» 

 

Використання педагогічних ідей К. Д. Ушинського у процесі розвитку памяті 
молодших учнів у сучасній школі 

Дейнека Лілія Миколаївна – учитель початкових класів Цюрупинської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
іноземних мов Цюрупинської районної ради 
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Дидактична концепція К. Д. Ушинського як система розвивального навчання 
Деркач Олена Олександрівна – учитель початкових класів Широкобалківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради 

 
Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського в навчанні української 
мови 

Затуливітер Інна Олександрівна – учитель української мови і літератури 
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням 
предметів природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської 
ради 

 
Втілення ідей К. Д. Ушинського в сучасний освітній процес 

Захарова Леся Василівна – учитель початкових класів Старосільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівської районної ради 

 
Навчання дітей з вадами слуху на основі педагогічно-дидактичних принципів 
К. Д. Ушинського 

Козел-Богуцька Катерина Миколаївна – учитель початкових класів Херсонської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної 
ради 

 
Реалізація настанов К. Д. Ушинського у формуванні творчого мислення учнів 
початкових класів 

Костін Вадим Анатолійович – учитель початкових класів Шляхівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бериславської районної ради 

 
К. Д. Ушинський про роль міжпредметних звязків у навчальному процесі 

Кучеренко Світлана Василівна – учитель початкових класів Ново-
олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької районної ради 

 
Роль наставника в коммуникативной концепции обучения языку 
К. Д. Ушинского 

Литвиненко Ірина Юріївна – аспірантка Херсонського державного університету, 
викладач англійської мови Морського коледжу Херсонської державної морської 
академії 

 
Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського в cучасному освітньому просторі 

Лутюк Алла Володимирівна – учитель вищої категорії, учитель початкових класів 
роботи Бобровокутської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Великоолександрівської районної ради 

 
Використання ідей К. Д. Ушинського в організації процесу повторення 
математичного матеріалу в початковій школі 

Маслакай Тетяна Павлівна – учитель початкових класів Новозбурївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Голопристанської районної ради 

 
К. Д. Ушинський про значення розвитку звязного мовлення в системі 
початкового навчання 

Мисник Любов Іванівна – учитель початкових класів Білокриницької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівської районної ради 

 
Ушинський про зміст та організацію навчання в початковій школі 

Обідець Тетяна Вікторівна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Херсонської міської ради 

 
Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів через 
призму поглядів К. Д. Ушинського 

Омельчак Оксана Володимирівна – учитель початкових класів 
Великоблаговіщенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївської 
районної ради 
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К. Ушинський про здоровязберігаючі технології в педагогічному процесі 
Пляка Сергій Миколайович – методист науково-методичної лабораторії виховної 
роботи і формування культури здоров’я КЗ   «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

 
К. Д. Ушинський про важливість взаємозв’язку родини і школи 

Потапова Галина Борисівна – заступник директора з виховної роботи 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Херсонської міської ради 

Розвиток мислення учнів у психолого-педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 
Процак Галина Вікторівна – заступник директора Великоолександрівської 
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №2 
Мовчан Наталія Анатоліївна – заступники директора Великоолександрівської 
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №2 

 
Ідеї педагогічної антропології К. Д. Ушинського в сучасному освітньому 
просторі 

Раєвська Ірина Миколаївна – викладач кафедри теорії і методики дошкільного 
виховання та початкового навчання Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
Формування предметної компетентності старшокласників на уроках 
математики 

Сафонова Ірина Ярославівна – здобувач кафедри педагогіки і  психології 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, учитель математики навчально-виховного 
комплексу №56 Херсонської міської ради 

 
Дидактичні поради К. Д. Ушинського вчителю початкової школи 

Снігірьова Галина Ігорівна – учитель початкових класів Цюрупинської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов 
Цюрупинської районної ради 

 
Дидактична концепція К. Д. Ушинського 

Соловйова Ірина Іванівна – старший учитель, учитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи № 53 Херсонської міської ради  

 
Формування читацької самостійності на уроках позакласного читання в 
початковій школі 

Стасюк Тетяна Анатоліївна – учитель початкових класів навчально-виховного 
комплексу Асканія-Нова 

 
К. Д. Ушинський про взаємозвязок навчання і розвитку молодших школярів 

Твердохліб Любов Василівна – учитель початкових класів Михайлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Скадовської районної ради 

 
Краєзнавчий підхід до навчання та виховання учнів у педагогічній концепції 
К. Д. Ушинського  

Урупа Галина Іванівна – учитель початкових класів Радянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради 

 
Вивчення творів К. Д. Ушинського в початковій школі 

Хрієнко Антоніна Віталіївна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи № 53 Херсонської міської ради 

 

СЕКЦІЯ 3 

ЗНАЧЕННЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ ТА РІДНОЇ МОВИ У 

ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЗА СИСТЕМОЮ 

К.УШИНСЬКОГО 
(аудиторія 201) 
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Керівник секції: 
Голобородько Євдокія Петрівна – член-кореспондент Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

Секретар секції: 
Воскова Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
ДОПОВІДІ:  

  

Развитие идей К. Д. Ушинского в современных системах воспитания 
Воскова Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Погляд К. Д. Ушинського про природничо-математичну освіту дівчат у ХІХ 
столітті 

Кохановська Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри теорії і методики викладання соціально-економічних дисциплін 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

  
К. Д. Ушинський про роль школи і сім’ї у вихованні дітей 

Кузьменко Юлія Василівна  кандидат педагогічних наук, доцент, член-
кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доцент кафедри теорії 
і методики викладання соціально-економічних дисциплін Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 
Ващишина Ольга Олексіївна – учитель англійської мови Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Херсонської міської ради 

 
Твори К. Ушинського для дітей 

Сичко Ірина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
методики початкової освіти Миколаївського національного університету імені 
В.О.Сухомлинського 

 
Висвітлення ідеї народності в педагогічній системі К. Д. Ушинського 

Соколовська Олександра Семенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри дошкільної освіти та соціального розвитку особистості 
Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 

Моральне виховання дітей дошкільного віку 
Бовкун Оксана Володимирівна – вихователь ясла-садка №2 смт Білозерка 
Білозерської районної ради 

 
Педагогічна та літературна творчість К. Д. Ушинського 

Бондаренко Ірина Георгіївна – учитель початкових класів Бериславської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

 
Шляхи упровадження здоров’язбережувальних технологій у сучасний 
соціально-освітній простір (з досвіду роботи) 

Веренич Світлана Вікторівна – заступник директора з дослідно-
експериментальної роботи загальноосвітньої школи №3 м. Нова Каховка, керівник 
міського навчально-методичного центру культури здоров’я. 

 
Проблеми сімейного виховання у творчій спадщині К. Д. Ушинського 

Власенко Людмила Володимирівна – вихователь Комунального закладу ясла-
садок №5 «Червона Шапочка» Скадовської міської ради 
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К. Д. Ушинський та В. О. Сухомлинський про моральне виховання дітей 

Ворона Оксана Іванівна – завідувач науково-методичної лабораторії практичної 
психології і соціальної роботи Комунального вищого навчального закладу 
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 
Мартиненко Артем Леонідович – методист науково-методичної лабораторії 
практичної психології і соціальної роботи Комунального вищого навчального 
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського у навчанні рідної мови 

Глушко Наталя Григорівна – учитель початкових класів Скадовської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

 
Значення родинного виховання та рідної мови у формуванні особистості 
дитини за системою К. Ушинського 

Головко Вікторія Володимирівна – учитель початкових класів 
Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

 
Актуальність «народної педагогіки» Ушинського у процесі виховання 
громадянина України сьогодення  

Гузік Наталія Володимирівна – завідувач Комунального закладу 
«Великоолександрівський районний методичний кабінет» Великоолександрівської 
районної ради 

 
Педагогічні ідеї національного виховання К. Д. Ушинського 
і сучасність 

Данильченко Оксана Анатоліївна – учитель початкових класів Голопристанської 
гімназії 

 
Моральне виховання дітей дошкільного віку 

Ібайдуллаєва Ірина Миколаївна – вихователь навчально-виховного комплексу 
№7 Херсонської міської ради 

 

Технологізація сучасного уроку літератури: антропологічні приписи 
К. Д. Ушинського  

Ігнатенко Галина Миколаївна – Заслужений учитель України, учитель 
української мови і літератури Херсонської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради 

 
Трудове виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 

Кравченко Світлана В’ячеславівна – учитель початкових класів Херсонської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №54 з поглибленим вивченням іспанської та 
інших іноземних мов Херсонської міської ради 

 

Художньо-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку (за К. Д. Ушинським) 
Кірієнко Марина Миколаївна – вихователь Комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Теремок» Херсонської обласної ради 

 
Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі формування пізнавальних 
потреб учнів 

Лисицький Валерій Миколайович – учитель трудового навчання навчально-
виховного комплексу №56 Херсонської міської ради, здобувач кафедри педагогіки і 
психології Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Ідеї морального виховання К. Д. Ушинського в сучасному освітньому просторі 
Мердич Лариса Юхимівна – учитель музичного мистецтва Долинської 
загальноосвітньої школи Чаплинської районної ради 

 
К. Д. Ушинський про моральне виховання дітей у родині 

Милованова Олена Миколаївна – учитель початкових класів Трохимівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівської районної ради 
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Ідеї народності та національного виховання К. Д. Ушинського в сучасному 
освітньому просторі 

Михайленко Світлана Анатоліївна – учитель початкових класів Голопристанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

 
Шляхи реалізації ідеї народності виховання в сучасному довкіллі 

Моісєєва Тетяна Іванівна – вихователь вищої категорії дошкільного навчального 
закладу комбінованого типу №31 «Теремок» Херсонської міської ради 

 
К. Д. Ушинський про проблему духовно-морального розвитку учнів 

Моїсеєва Ірина Володимирівна – аспірант кафедри теоретичної та 
консультативної психології Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова  

 
Проблема народного виховання в педагогічній та літературній спадщині 
К. Д. Ушинського 

Новохижня Наталія Дмитрівна – учитель початкових класів Костянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївської районної ради 

 
Етнопедагогічні основи виховної системи К. Ушинського 

Нудний Василь Михайлович – заступник директора з навчально-організаційної 
діяльності Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

 
Національне становлення особистості в педагогічній спадщині 
К. Д. Ушинського 

Полосьмак Вікторія Анатоліївна – учитель початкових класів Херсонської 
гімназії №3 Херсонської міської ради 

 
Погляди К. Д. Ушинського на книжку в навчально-виховному процесі школи 

Редька Валентина Францівна – учитель початкових класів Верхньорогачицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

 
Роль рідної мови у всебічному розвитку дитини 

Рєзнік Валентина Леонідівна – методист Комунального закладу 
«Великоолександрівський районний методичний кабінет» Великоолександрівської 
районної ради 

 
Виховний вплив природи на гармонійний розвиток дошкільника у працях 
К. Д. Ушинського 

Рижньова Лариса Володимирівна – методист із дошкільного виховання 
Комунального закладу «Великоолександрівський районний методичний кабінет» 
Великоолександрівської районної ради 

 

Значення родинного виховання та рідної мови у формуванні особистості 

дитини за системою К. Д. Ушинського 
Рогаля Ніна Василівна – учитель початкових класів Херсонської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів №31 з поглибленим вивченням історії, правознавства та 
іноземної мови Херсонської міської ради 

 
Рідна мова як засіб розумового і морального виховання дитини дошкільного 
віку (за К. Д. Ушинським) 

Савун Ганна Олександрівна – вихователь Комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Теремок» Херсонської обласної ради 

 
Погляди К. Д. Ушинського на розвиток мовлення дитини 

Середа Надія Євгенівна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи № 38 Херсонської міської ради 

 



 14 

Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі активізації пізнавальної 
діяльності молодших школярів на уроках української мови 

Сівек Валентина Василівна – учитель початкових класів Херсонської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №52 з поглибленим вивченням української 
мови Херсонської міської ради 

 
Використання дидактичних принципів К. Д. Ушинського в навчальному процесі 
початкової школи 

Слатвінська Ольга Вікторівна – старший учитель, учитель початкових класів 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради 

Принципи народності К. Д. Ушинського у сьогоденному вихованні дітей 
дошкільного віку 

Стешенко Жанна Олександрівна – вихователь Комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Теремок» Херсонської обласної ради 

 
К. Д. Ушинський про роль рідної мови у вихованні дітей 

Танська Любов Вікторівна – учитель початкових класів Малокардашинської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Голопристанської районної ради 

 

Значення трудового виховання дітей дошкільного віку (за К. Д. Ушинським) 
Ткаченко Тетяна Володимирівна – вихователь Комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Теремок» Херсонської обласної ради 

 

Сила слова у спадщині К. Д. Ушинського 
Трофименко Марина Юріївна – асистент кафедри викладання другої іноземної 
мови Запорізького національного університету 

 

Проблеми національного виховання у творчій спадщині К. Д. Ушинського 
Фокіна Тетяна Юріївна – аспірант кафедри педагогіки і психології Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 

 

Розвиток зв’язного монологічного мовлення учнів на уроках у початковій 
школі 

Хадусенко Євгенія Валентинівна – учитель початкових класів спеціаліст вищої 
категорії старший учитель Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 
Херсонської міської ради 

 
К. Д. Ушинський про народність як основну ідею виховання 

Цеацура Олена Олександрівна – учитель початкових класів 
Кучерявоволодимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чаплинської 
районної ради 

 
Мова в педагогічній теорії К. Д. Ушинського 

Шершень Лариса Анатоліївна – учитель початкових класів Новозбурївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської районної ради  

 
К. Д. Ушинський про виховання дитини засобами рідного слова 

Щербіна Інна Костянтинівна – учитель початкових класів Новозбурївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської районної ради  

 
Виховний потенціал педагогічної концепції К. Ушинського у вимірі сучасності 

Щетина Тетяна Павлівна – директор, учитель української мови та літератури 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 Херсонської міської ради 

 

СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ 

К. Д. УШИНСЬКОГО 
(аудиторія 301) 
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Керівник секції: 
Туркот Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики дошкільного виховання та початкового навчання Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 

Секретар секції: 
Мусієнко Вікторія Сергіївна – методист науково-методичної лабораторії 
дошкільного виховання Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

ДОПОВІДІ:  
 

Педагогічні погляди та принципи К. Ушинського та його внесок у розвиток 
сучасної педагогіки 

Безуглова Ірина Василівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач 
кафедри економіки та морського права Херсонської державної морської академії 

 
К. Д. Ушинський про розвиток соціокультурної компетентності особистості 

Гончаренко Любов Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Комунального вищого 
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської 
обласної ради 
Фролова Олена Олександрівна – аспірант кафедри педагогіки і  психології 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 
Упровадження навчально-виховної системи К. Ушинського в сучасний простір 
позашкільної освіти 

Кардаш Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
позашкільної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова 

 
Гуманістична спадщина К. Д. Ушинського у вимірі актуальних проблем 
виховання сучасної учнівської молоді 

Моїсеєв Сергій Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії і методики виховної роботи Комунального вищого навчального 
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Костянтин Ушинський як фундатор філософсько-освітньої думки України 
Сіткар Тарас Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент, комп'ютерних 
технологій Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
Володимира Гнатюка 

 

Дидактична система К. Д. Ушинського в сучасному педагогічному просторі 
Степанова Ірина Вадимівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 
економіки підприємства Державного вищого навчального закладу «Херсонський 
державний аграрний університет» 

 

Сучасний вимір педагогічних ідей К. Д. Ушинського 
Бикова Марина Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Херсонської багатопрофільної гімназії №20 ім. Бориса Лавриньова Херсонської 
міської ради 

 

Костянтин Дмитрович Ушинський про громадянську освіту 
Величко Людмила Олексіївна – учитель вищої категорії , учитель початкових 
класів Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 

 

Л. М. Толстой і моральне виховання: трансформація педагогічних цінностей 
Велямінова Олександра Вікторівна – учитель початкових класів Каховської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Каховської міської ради 

 
Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського щодо громадянського виховання 

Ганзюк Світлана Анатоліївна – учитель початкових класів Долматівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської районної ради 
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Ідеї навчально-виховної системи К. Д. Ушинського та їх реалізація в сучасних 
умовах початкової школи 

Голубченко Надія Іванівна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради 

 
Проблеми трудового виховання в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 

Гончар Михайло Васильович – начальник відділу освіти Каховської міської ради, 
здобувач кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального 
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 
Ідеї екологічного виховання в педагогічній сиcтемі К. Д. Ушинського та їх 
значення для сучасної освіти молодших школярів 

Дельнецька Нелля Євгенівна – учитель початкових класів вищої категорії 
Генічеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4  

 
Костянтин Дмитрович Ушинський про народність виховання  

Доценко Олена Іванівна – учитель початкових класів Садівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської районної ради  
 

Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського щодо творчого розвитку учнів  трудовій 
діяльності 

Жиляєва Леся Степанівна – учитель початкових класів вищої категорії 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Херсонської міської ради 
 

Аналіз підходів до розвитку пізнавальної активності учнівської молоді в 
педагогічних поглядах К. Д. Ушинського 

Ілляшенко Ніна Анатоліївна – заступник директора, учитель математики 
Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Херсонської міської ради 
 

К. Д. Ушинський про місце моралі у вихованні особистості 
Клименко Ніла Василівна – учитель-методист початкових класів Скадовської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

 
Роль екологічного виховання в роботах К. Д. Ушинського 

Клютова Ірина Володимирівна – учитель вищої категорії, учитель початкових 
класів Рибальченської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської 
районної ради 

 
Виховання особистості у світлі ідей К. Ушинського 

Коломоєць Алла Миколаївна – учитель музики Херсонської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 32 Херсонської міської ради 

 
Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського у процесі розвитку 
соціокультурної компетентності вчителів української мови 

Марецька Людмила Петрівна – аспірант кафедри педагогіки і психології, 
завідувач науково-методичної лабораторії української мови і літератури 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 
Педагогічна спадщина Ушинського – невичерпне джерело морального 
становлення особистості 

Мартиненко Лідія Олександрівна – учитель початкових класів Таврійської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голопристанської районної ради 

 
Педагогічні погляди К. Д. Ушинського на виховання особистості молодшого 
школяра 

Мірошниченко Світлана Вікторівна – учитель початкових класів 
Чорнобаївського навчально-виховного комплексу Білозерської районної ради 
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Реалізація ідей К. Д. Ушинського в процесі формування почуття патріотизму в 
дошкільників 

Мусієнко Вікторія Сергіївна – здобувач кафедри педагогіки і  психології, 
методист науково-методичної лабораторії дошкільного виховання Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»Херсонської 
обласної ради 

 
К. Д. Ушинський про виховання естетичних почуттів дитини  

Онопрієнко Раїса Олексіївна – учитель початкових класів Голопристанської 
загальноосвітньої школи № 3  

 
Гуманізація шкільного життя на основі концепції людиноцентризму 
К.Ушинського 

Перегняк Ганна Євгенівна – директор, учитель математики Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Херсонської міської ради 

 

Естетичне виховання як складова педагогічної системи К. Д. Ушинського 
Поліщук Ірина Михайлівна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 Херсонської міської ради 

  
За заповітами великого вчителя 

Рожко Оксана Іванівна – учитель початкових класів Калинінської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівської районної ради  

 
Формування здоров’я у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського  

Фірсова Галина Петрівна – заступник директора з виховної роботи 
Новокаховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Новокаховської міської 
ради 

 
Психолого-педагогічна спадщина К. Д. Ушинського щодо формування культури 
навчальної діяльності учнівської молоді 

Худякова Світлана Сергіївна – учитель математики Херсонської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 32 м. Херсонської міської ради 

 

СЕКЦІЯ 5 

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ІДЕЙ І ДОСВІДУ К. Д. УШИНСЬКОГО В 

СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ 
(аудиторія 304) 

Керівник секції: 
Слободенюк Лідія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, проректор з 
навчально-методичної роботи, доцент кафедри педагогіки і психології Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 

Секретар секції: 
Воронюк Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

ДОПОВІДІ:  
 
Аналіз робіт К. Ушинського щодо питання інклюзивного навчання 

Бистрова Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач 
Науково-дослідної лабораторії діагностики та корекції психофізичних станів дітей і 
дорослих Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
Педагогічна антропологія К. Д. Ушинського 

Воронюк Ірина В’ячеславівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент 
кафедри теорії і методики дошкільного виховання та початкового навчання 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 
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Психологічні аспекти в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 
Слободенюк Лідія Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, проректор з 
навчально-методичної роботи, доцент кафедри педагогіки і психології Комунального 
вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» 
Херсонської обласної ради 

  

Вплив атрактивної особистості вчителя на формування гармонійно-розвинутої 
особистості учня 

Агачева Юлія Анатолівна – старший викладач кафедри педагогіки і психології 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради 

 

К. Ушинський про підліткову віктимізацію як важливу складову освітнього 
процесу  

Бистров Антон Євгенович – аспірант Національного педагогічного університету 
імені М.П.Драгоманова, практичний психолог, фахівець з інтелектуального розвитку 
Луганської обласної ПМПК 

 

Використання психологічних ідей К. Д. Ушинського у мистецькій педагогіці 
Казачкова Лариса Миколаївна – викладач кафедри теорії і методики виховної 
роботи, завідувач науково-методичної лабораторії предметів художньо-естетичного 
циклу Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 
неперервної освіти» Херсонської обласної ради  

 

Психолого-педагогічні особливості підготовки вчителів початкових класів за 
системою К. Д. Ушинського 

Курилко Олена Олександрівна – учитель початкових класів Херсонської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Херсонської міської ради 

  
Родинне взаєморозуміння як основа сімейного виховання у працях 
К. Д. Ушинського 

Неннова Олена Василівна – викладач кафедри менеджменту освіти 
Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 
освіти» Херсонської обласної ради, практичний психолог, гештальттерапевт 

 

Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі формування особистості учня 
Позняк Наталя Вікторівна – учитель початкових класів Новогригорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради 

 

Гуманізація педагогічної взаємодії учитель – учень початкових класів 
Прокопенко Тетяна Анатоліївна – учитель початкових класів Голопристанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 
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