
27 вересня 2018 року о 10:00 у залі засідань (вул. 

Валентинівська, 2) відбудеться засідання круглого столу з 

нагоди 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 

 

Напрями роботи круглого столу: 

- філософські засади формування світоглядних позицій     

В.О.Сухомлинського; 

- використання ідей В.О.Сухомлинського в зарубіжній педагогічній 

думці; 

- актуальність ідей В.О.Сухомлинського в умовах сучасних викликів; 

- погляди В.О.Сухомлинського на підготовку майбутнього вчителя; 

- цінність ідей В.О.Сухомлинського для розбудови нової української 

школи; 

- особливості поглядів В.О.Сухомлинського на організацію освітнього 

процесу в початковій та середній школах; 

- теорія та практика виховання особистості в педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського; 

- прогностичний характер освітньо-виховних ідей В.О.Сухомлинського; 

- педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського у вітчизняній історіографії; 

- В.О.Сухомлинський як педагог, прозаїк, публіцист; 

- ідеї гуманізму у творчому доробку В.О.Сухомлинського; 

- використання ідей В.О.Сухомлинського в КНР. 

 

Запрошуються викладачі, докторанти та аспіранти кафедр: філософії; 

літератури; загальної педагогіки і педагогіки вищої школи; соціальної 

педагогіки; східних мов; історії педагогіки і порівняльної педагогіки; 

початкової, дошкільної і професійної освіти. 

 

 

 

 

 

 



Програма круглого столу 

Пленарне засідання 

Вступне слово «В.О.Сухомлинський – видатний педагог» (д.п.н., проф., 

академік, ректор університету Прокопенко І.Ф.).  

Доповідь «В.О.Сухомлинський, як прозаїк, публіцист» (головний 

спеціаліст відділу науки, вищої та професійної освіти Управління освіти і 

науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації Майський Г.Ю.). 

Доповідь «Порівняльний аналіз педагогічних поглядів 

В.О.Сухомлинського та Рудольфа Штайнера» (д.п.н., проф., завідувач 

кафедри природничо-математичних дисциплін Іонова О.М.). 

Доповідь «Впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в 

КНР» (д.п.н., проф., завідувач центру міжнародного співробітництва і 

міжнародної освіти Калашник Л.С.). 

Доповідь «Філософські погляди В.О.Сухомлинського» (д.філос.н., проф., 

завідувач кафедри філософії Култаєва М.Д.). 

Доповідь «Використання ідей В.О.Сухомлинського в діяльності 

Харківського ліцею №116» (директор ліцею Бугакова О.В.). 

  

Учасники круглого столу: 
 

- д.п.н., проф., проректор з наукової роботи Бойчук Ю.Д.; 

-  к.п.н., проф., проректор з навчально-наукової роботи Якушко Н.М.; 

- д.філос.н., проф., проректор з навчально-виховної роботи Бережна С.В.; 

- д.п.н., декан факультету початкового навчання Довженко Т.О.; 

- д.п.н., проф., декан факультету дошкільної освіти Танько Т.П.; 

- д.п.н., проф., завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої 

школи Золотухіна С.Т.;  

- д.п.н., проф., завідувач кафедри початкової, дошкільної і професійної 

освіти Гриньова В.М.; 

- д.п.н., проф., завідувач кафедри історії педагогіки і порівняльної 

педагогіки Штефан Л.А.; 

- д.п.н., проф., завідувач кафедри соціальної педагогіки Васильєва М.П.; 

- доктори, професори: Зеленська Л.Д., Радіонова Н.В., Попова О.В., 

Рибалко Л.С., Рогова Т.В., Юр’єва К.А., Ушмарова В.В., Перетяга Л.Є.; 

   - докторанти та аспіранти. 


