
Модератори проекту:  

 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, завідувач 

кафедри педагогіки і психології 

ВЕНГЛОВСЬКА Олена Анатоліївна, 

ст. викладач кафедри 

СІЧКАР Алла Дмитрівна, 

ст. викладач кафедри 

 

Дата і час проведення:  

14 травня 2015 року, 11 год. 35 хв. 

Місце проведення: Педагогічний 

інститут, ауд. 201. 

 

Учасники: викладачі, студенти 

напрямів підготовки: «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта», 

«Музичне мистецтво», «Образотворче 

мистецтво» ОКР «бакалавр» 

 
 

Виховний ідеал – спрямованість у 

майбутнє 

ІВАНЮК Ганна Іванівна, 

завідувач кафедри педагогіки і 

психології, доктор педагог. наук, 

доцент 

 

 

 

 

Сутність виховного ідеалу Григорія 

Ващенка 

БЕРІЗКО Марічка, студентка ІІІ курсу 

напряму підготовки «Початкова 

освіта» 

 

 

Моральний ідеал виховання дитини у 

практиці С. Русової та Я. Чепіги 

(Зеленкевича) 

СВЯЖЕНІНА Марина, студентка-

магістрантка V курсу спеціальності 

«Дошкільна освіта» 

 

 

Музична світлиця Бориса Грінченка 

ДАЦЕНКО Марія, ГРИЩЕНКО Мрія, 

студенти І курсу напряму підготовки 

«Музичне мистецтво» Інституту 

мистецтв 

 

Ідеї гуманістичного ідеалу в 

теоретико-практичній спадщині 

Василя Сухомлинського 

СИДОРЕНКО Наталія, студентка ІІІ 

курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» 

 

 

 

 

 

Трансформація виховного ідеалу у 

практиці педагогів-новаторів 

другої половини ХХ століття (О. 

Захаренко, І. Ткаченко) 

ЗАГОРОДНЮК Ірина, студентка 

ІІІ курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» 

 

Виховний ідеал в дослідженнях 

сучасних науковців  

МАТЮШИНЕЦЬ Яна, студентка-

магістрантка V курсу 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

 

Виховні цінності сучасних 

студентів в руслі фахової 

підготовки 

Колективний проект студентів ІІІ 

курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» КОЛЧІНОЇ 

Аліни, ГУРСЬКОЇ Валентини, 

КАЗАКОВОЇ Ірини, БЕЗУГЛОЇ 

Наталії 
 

 

Авторська поетична сторінка 

БЕРІЗКО Марічка, студентка ІІІ 

курсу напряму підготовки 

«Початкова освіта» 
 

 

Круглий стіл. Підбиття підсумків 

наукової сесії. 

 

 



ТВОРЧІ ПРОЕКТИ СТУДЕНТІВ 

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПОЧАТКОВА 

ОСВІТА» З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Школа мусить використовувати кожний момент 

своєї роботи не тільки для того, щоб дати учням 

знання, а й для того, щоб виховати з них 

повновартісних, всебічно розвинених людей і добрих 

громадян своєї Батьківщини» 

Григорій Ващенко 

Мої думки до педагогічної 

скарбнички 
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Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут  

Кафедра педагогіки і психології 
 

 

 

Виховний ідеал в умовах 

трансформації суспільства 

 

Наукова сесія історико-педагогічних 

студій  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Київ - 2015 

“Словник-

довідник для 

школяра” 

Журавльова 

Анастасія, 

Кутова Анна, 

Прима 

Людмила ПОб-

3-14-2Од 

  

Журнал “Галерея вітчизняних педагогів” 

Пашуля Юлія, Юрчук Яна 

Поб-3-14-2Од 

  

Буклет 

“Гуманістич

ний концепт 

західноєвро

пейської 

педагогіки»

Марецький 

Олександр 

ПОб-4-14-

2Од 

  


