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ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

  

 

 

ЦЕЛІЩЕВ Олексій Борисович –   проректор з наукової роботи, доктор 

технічних наук, професор Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля 

 

ШЕВЧЕНКО Галина Павлівна – дійсний член НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор, директор науково-дослідного 

Інституту духовного розвитку людини, завідувач кафедри 

ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», 

завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, член Національної комісії 

України у справах ЮНЕСКО 

 

САУХ Петро Юрійович – дійсний член НАПН України, доктор 

філософських наук, професор, завідувач  Відділення вищої освіти 

НАПН України, м. Київ. 

  

РАШИДОВА Світлана Станіславівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 

 

БОВТ Альона Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

германо-романської філології та перекладу Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 
1. Духовне пробудження як духовна сила народу. 

2. Почуття патріотизму як показник духовності народу. 

3. Культура миру – основа загальної безпеки людства. 

 

 

THEMATIC DIRECTIONS OF THE CONFERENCE 

 

1. Spiritual awakening as spiritual power of the people. 

2. Sense of patriotism as an indicator of the people’s spirituality. 

3. The culture of peace is the basis of the general security of humankind.  
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КЛЮЧОВІ ДОПОВІДІ 

ШАФЕР Д. Пол / SCHAFER D. Paul,  

магістр мистецтв в галузі економіки, директор проєкту «Світова культура», 

автор багатьох книг і статей з питань культури і мистецтва, м. Маркхем, 

Канада.  

A tale of two ages and the quest to create a peaceful, harmonious, equitable, 

sustainable, and spiritual world / Історія двох цивілізацій і прагнення 

створити мирний, гармонійний, справедливий, сталий і духовний світ 

 

ФІШЕР Джон В. / FISHER John W., 

доктор педагогічних наук, кандидат філософських наук, магістр природничих 

наук, магістр педагогічних наук, колишній ад’юнкт-доцент, факультет освіти 

та мистецтв, Федеральний університет, Австралія. 

Overcoming oppression with spiritual strength through Christ / Духовна сила 

Христа у боротьбі з пригнобленням 

 

ЧИЖЕВСЬКИЙ Борис Григорович, 

кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки 

НАПН України; Заслужений працівник освіти України, м. Київ, Україна. 

Єдність –  визначальна складова духовної сили українського народу 

 

КАФАРСЬКИЙ Володимир Іванович, 

доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор, завідувач 

кафедри конституційного права Національного університету водного 

господарства та природокористування, м. Рівне. 

Духовна культура українського суспільства: погляд в умовах війни 

 

ШЕВЧЕНКО Галина Павлівна,  

дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, директор 

науково-дослідного Інституту духовного розвитку людини, завідувач 

кафедри ЮНЕСКО «Духовно-культурні цінності виховання та освіти», 

завідувач кафедри педагогіки Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, член Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО, м. Сєвєродонецьк – м. Київ. 

Духовне пробудження студентської молоді – важливий чинник спасіння 

Батьківщини 

БЕХ Іван Дмитрович, 

доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, 

директор Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ.  

Педагог у поступі до виховної педагогічної майстерності 
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СВАТКО Юрій Іванович,  

доктор філологічних наук, професор, голова Координацiйної ради програми 

«UNITWIN / кафедри ЮНЕСКО» в Українi, завідувач кафедри ЮНЕСКО 

«Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозумiння мiж 

народами» Національного університету «Києво-Могилянська академія», 

головний координатор Мiжунiверситетської мережi кафедр ЮНЕСКО та 

їхнiх партнерiв «Культура миру через комунiкацiю», член Національної 

комісії України у справах ЮНЕСКО, м. Київ. 

Основи героїчного ентузіазму патріотів України в умовах воєнного стану 

 

ВІТЧЕНКО Андрій Олександрович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри суспільних наук 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 

м. Київ. 

Дієвий гуманізм захисників України як противага рашизму 

 

ЗЕЛЕНОВ Євгеній Анатолійович,  
доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк – м. Дніпро. 

Виховання культури миру як запорука планетарної безпеки 

 

АНТОНЕНКО Тетяна Леонардівна,  

доктор психологічних наук, професор, професор Східноукраїнського 

Національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк – 

м. Дніпро. 

Духовні цінності особистості як чинник розвитку держави 

 

ПЕЛЕХ Юрій Володимирович,  
доктор педагогічних наук, професор, проректор Рівненського державного 

гуманітарного університету, м. Рівне.  

МАТВІЙЧУК Андрій Васильович, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри конституційного 

права та галузевих дисциплін Національного університету водного 

господарства та природокористування, м. Рівне.  

Ціннісний інтелект в контексті формування світогляду особистості у 

новітньому поствоєнному світі 
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ДОПОВІДІ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ 

 

АЛЕКСЄЄВА Оксана Радиславівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава. 

КУРЛІЩУК Інна Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава.  

Феномен виховного простору соціокультурного пограниччя Сходу України 

у формуванні громадянськості студентської молоді 

 

АНТОЩЕНКОВА ВІТАЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА, 

доктор економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки, Державний 

біотехнологічний університет, м. Харків. 

Виховання патріотичної свідомості у студентської молоді 

 

БІЛЕЦЬКИЙ Олексій Анатолійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов'янськ. 

Духовні загрози і формування ціннісних основ сучасної молоді 

 

БЛАГА Ольга Богданівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальноправових та 

гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту 

Національного університету «Одеська юридична академія», м. Івано-

Франківськ. 

Формування духовності особистості в українській історіографії 

 

БОВТ Альона Юріївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германо-романської філології та 

перекладу Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, м. Сєверодонецьк – м. Дніпро.  

Роль перекладача як транслятора культури миру 

 

БОДНАРУК Ірина Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці. 

Концертно-виконавська діяльність як засіб духовного розвитку здобувачів 

вищої музично-педагогічної освіти 
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БОНДАРЕНКО Галина Петрівна, 

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри української філології та 

журналістики Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк – м. Дніпро. 

Формування національної стійкості майбутніх учителів української мови 

в умовах російської військової агресії через трансформацію викладання 

курсів «Давня українська література» та «Історія української мови» 

 

БУТЕНКО Людмила Леонідівна,  

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава. 

Проблеми виховання патріотизму учнівської молоді у змісті 

загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів 

 

ГУПАЛО Наталія Володимирівна,  

спеціаліст першої  кваліфікаційної категорії, викладач англійської мови (за 

професійним спрямуванням) Кременчуцького медичного фахового коледжу 

імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук. 

МЕЛЬЧЕНКО Олена Володимирівна,  

спеціаліст другої  кваліфікаційної категорії, викладач англійської мови (за 

професійним спрямуванням) Кременчуцького медичного фахового коледжу 

імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук. 

Культурна дипломатія в імплементації європейських цінностей 

 

ДОВГОПОЛА Ірина Миколаївна,  
викладач дисциплін «Зарубіжна література», «Українська література», 

спеціаліст другої кваліфікаційної категорії Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук.  

Досвід використання інформаційних технологій при викладанні 

української літератури з метою формування громадянської позиції 

 

ДОРОШЕНКО Ангєліна Олександрівна, 

магістрантка факультету дошкільної та технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг. 

Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти Криворізького 

державного педагогічного університету 

 

ЗАЇКА Тетяна Петрівна,  
кандидат філософських наук, завідувач сектору науково-дослідної роботи 

відділу науково-дослідної роботи та атестації наукових кадрів Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»,  м. Київ. 

Культурний капітал сім'ї як основа патріотичного виховання 

особистості 
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ЗВЄКОВА Вікторія Корніївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної педагогіки і 

спеціальної освіти Ізмаїльського державного педагогічного університету, 

м. Ізмаїл. 

Формування культури здорового способу життя молодших школярів – 

основа виховання і здоров’я в сучасному суспільстві 

 

ЇВЖЕНКО Юрій Васильович,  

кандидат педагогічних наук, завідувач сектору ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», м. Київ. 

Волонтерська діяльність студентів як фактор формування 

громадянської позиції 

 

КАЗАКОВ Євгеній Михайлович,  
викладач Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних  

технологій та архітектури, м. Дніпро.   

Роль студентських громадських організацій у сприянні  єднанню 

українського народу, зміцненню духовних, культурних основ розвитку 

українського суспільства і держави 

 

КАРПЕЦЬ Любов Анатоліївна, 

доктор філософських наук, професор, професор кафедри української та 

іноземних мов Харківської державної академії фізичної культури, м. Харків. 

ЛІНЧЕНКО Наталя Юріївна, 

старший викладач кафедри української та іноземних мов Харківської 

державної академії фізичної культури, м. Харків. 

Рідна мова як духовна сила народу 
 

КНЯЗЬКІНА  Дар’я  В’ячеславівна,  
спеціаліст першої  кваліфікаційної категорії, соціальний педагог 

Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка, 

м. Кременчук. 

Розвиток патріотичної самосвідомості, громадянської відповідальності 

студентів із особливими потребами 

 

КОЗЬМЕНКО Олена Іванівна, 
доктор педагогічних наук, доцент, в.о. декана факультету міжнародних 

відносин Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 

м. Сєвєродонецьк – м. Дніпро.  

Освіта як засіб формування культури миру 

 

КОНДРАЦЬКА Людмила  Анатоліївна, 
доктор педагогічних наук, професор Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка, м. Тернопіль.  

Культура миру: духовний вимір майбутнього  
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КОНОВЕЦЬ Світлана Володимирівна,  

доктор педагогічних наук, професор; академік Академії  міжнародного 

співробітництва з креативної педагогіки; головний науковий співробітник 

лабораторії громадянського та морального виховання  Інституту проблем 

виховання НАПН України, м. Київ. 

Духовні виміри людського життя 

 

КОСАРЄВА  Ольга Олександрівна, 

магістрантка факультету дошкільної та технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг. 

Патріотичне виховання майбутніх фахівців технологічної освіти  як 

соціальна проблема  сьогодення 

 

КРЕМІНСЬКИЙ Борис Георгійович,  

доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник   ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ. 

Роль особистості вчителя для формування духовних і моральних якостей 

учнів 

 

КУЗНЄЦОВА Оксана Володимирівна,  

старший науковий співробітник відділу науково-дослідної роботи та атестації 

наукових кадрів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», м. Київ. 

Громадянське виховання студентської молоді в сучасних українських 

реаліях 

 

ЛОКАРЄВА Галина Василівна,  

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології 

освітньої діяльності, зав. кафедри акторської майстерності, м. Запоріжжя. 

ЧОРНА Ганна Володимирівна, 

Викладач кафедри дошкільної та початкової освіти, аспірантка Запорізького 

національного університету, м. Запоріжжя. 

Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність 

 

ЛУЧАНІНОВА Ольга Петрівна,  

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної 

педагогіки Українського державного університету науки і технологій (ННІ 

«Інститут промислових і бізнес технологій»), м. Дніпро.  

Патріотизм в умовах воєнного стану: духовне становлення студентства 
 

МІЗАН Ірина Миколаївна, 

студентка факультету дошкільної та технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету, м. Кривий Ріг. 

Освітньо-педагогічне середовище університету як засіб патріотичного 

виховання майбутніх фахівців технологічної освіти   
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ОБДУЛА Тетяна Миколаївна,  

методист вищої категорії сектору виховної роботи відділу наукового та 

навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної 

роботи, м. Київ 

Сучасний погляд на національно-патріотичне виховання молоді 

 

ОЛЕКСІЄНКО Оксана Григорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк – 

м. Дніпро.  

Особливості формування відповідальності як складової професійної 

компетентності майбутніх викладачів 

 

ОЛЕКСЮК Ольга Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри музикознавства та 

музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса 

Грінченка, м. Київ. 

Академічний етос студентів як показник духовної сили народу  

ОНЕГІНА ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА, 

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри глобальної 

економіки, Державний біотехнологічний університет, м. Харків.  

Основи глобальної продовольчої безпеки 

 

ОХРІМЕНКО Зорина, 

кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії виховання готовності до 

ринку праці Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ. 

Роль трудового виховання і профорієнтації в умовах воєнного стану 

 

ПЕНЬКОВА Світлана Дмитрівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету, м. Ізмаїл. 

Формування духовної культури здобувачів початкової освіти засобами 

художніх творів 

 

ПОГОРЄЛОВ Михайло Григорович,  

доктор філософії, кафедра теорії і практики технологічної та професійної 

освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради, м.  Харків. 

Виховання психофізіологічних якостей майбутніх викладачів 

професійного навчання в галузі транспорту 
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ПОДТИКАН Ірина Володимирівна,  

практичний психолог-методист, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

практичний психолог, викладач дисципліни «Основи медичної та загальної 

психології» Кременчуцького медичного фахового коледжу імені 

В.І. Литвиненка, м. Кременчук.  

Впровадження освітнього проєкту з питань формування громадянської 

та соціальної компетентностей  

 

РАШИДОВА Світлана Станіславівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк – м. Дніпро.  

Художньо-емоційне переживання війни як вияв народного духу і 

патріотичних почуттів 

 

РАШИДОВ Сейфулла Фейзуллайович, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної 

педагогіки  і спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, м. Ізмаїл. 

Війна і духовність 

 

РОГАНОВА Марина Вікторівна,  

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків. 

Духовні основи  виховання дітей дошкільного віку  

 

РОГАНОВ Максим Львович, 

доцент кафедри математики і фізики Комунального закладу «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, м. Харків. 

Формування культури користування сучасними  інформаційними  

технологіями 

 

САФОНОВА Ірина Олексіївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 

м. Сєвєродонецьк. 

Ідея «внутрішньої людини» у вихованні позитивної особистості 

СБІТНЄВА Людмила Миколаївна, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри музичного мистецтва та 

хореографії Навчально-наукового інституту культури і мистецтв ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Полтава.  

Пісенна культура України як джерело духовності українського народу 
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СБІТНЄВА Олена Федорівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри академічного та естрадного 

вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, 

м. Київ. 

Відродження традицій дитячого хорового виконавства в Україні у ХХІ 

столітті 

 

СІДАШ Наталія Сергіївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничих, соціальних та 

гуманітарних дисциплін Інституту хімічних технологій Східноукраїнського 

університету імені Володимира Даля, м. Рубіжне – м. Дніпро. 

Виховання духовності особистості засобами мистецтва 

 

СТАРОСЕЛЬСЬКИЙ Ігор Валентинович,  
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист», викладач 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук. 

Консолідація суспільства навколо територіальної цілісності, соборності 

та захисту незалежності України  

 

СУХОВА Галина Леонідівна,  
заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач-методист ВСП 

«КТЕФК ДТЕУ», м. Київ. 

Формування громадянина-патріота: освітня парадигма 

 

ТАДЕЄВА Марія Іванівна,  

доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу інноваційних технологій в освіті обдарованих НАПН України, 

м. Київ. 

Теоретико-методичні засади формування операційних умінь здобувачів 

освіти в наукових ліцеях 

 

ТАДЕЄВ Петро Олександрович,  

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу 

інноваційних технологій в освіті обдарованих НАПН України, м. Київ. 

Відображення «умінь ХХІ століття» у державному стандарті середньої 

спеціалізованої освіти наукового спрямування 

 

ТОЛОЧКО Світлана Вікторівна, 

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник 

лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України, м. Київ. 

ШЕВЧЕНКО Наталія Олександрівна, 

кандидат історичних наук, викладач вищої категорії циклової комісії 

соціально-гуманітарних дисциплін ВCП «Ніжинський фаховий коледж 
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Національного університету біоресурсів і природокористування України», 

м. Ніжин 

Екологічна безпека як складник культури миру в  українців 

 

ТРУСЕЙ Леонід Гаврилович, 

аспірант Національного технічного університету «ХПІ», м. Харків.           

Кордоцентризм як проявлення духовності  в українській філософській 

думці 

 

ТЮРІНА Тамара Георгіївна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та 

соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка», 

м. Львів.  

Роль духовних практик у процесі духовно-інтуїтивного 

самопробудженння особистості 

 

УДАЛОВА Олена Юріївна,  

кандидат педагогічних наук, завідувач сектору ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти», м. Київ. 

Комптентнісний підхід до формування громадянської відповідальності у 

здобувачів вищої освіти 

 

УШАКОВ Артем Сергійович, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови 

Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ. 

Культурологічний контекст виховання сучасного студентства 

 

УШАКОВА Ірина Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, старший викладач, Національний університет 

«Києво-Могилянська академія», м. Київ. 

Patriotic Component of Culture Studying in General English Course 

 

ХОЛЯВИЦЬКА Лариса  Вікторівна,  

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, викладач 

дисципліни «Внутрішня медицина» Кременчуцького медичного фахового 

коледжу імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук.  

Виховна робота в коледжі в умовах дистанційного навчання 

 

ХОХЛОВ Артем Сергійович, 

аспірант кафедри педагогіки Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк. 

Формування почуття патріотизму як складової естетичної свідомості 

учня 
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ЦВЕЛИХ Наталя Вікторівна,   

заступник директора з навчально-виробничої підготовки Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук.  

Волонтерська діяльність в процесі професійно-практичної підготовки 

студентів 

 

ЦИБУЛЬКО Людмила Григорівна,  

доктор педагогічних наук, доцент, в.о. зав. кафедри педагогіки ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов'янськ. 

Роль моральних цінностей у забезпеченні духовної безпеки дітей 

підліткового віку у повоєнний час 

 

ЧЕЧЕЛЬ Інна Юріївна,  

викладач дисципліни «Внутрішня медицина», спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, куратор студентського навчально-дослідного 

товариства «In  spe!» Кременчуцького медичного фахового коледжу імені 

В.І. Литвиненка, м. Кременчук. 

Здобутки студентського навчально-дослідного товариства «Inspe!» у 

формуванні патріотизму 

 

ЧУМАК Світлана Віталіївна, 
викладач гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Кременчуцького 

медичного фахового коледжу імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук. 

Соборність України – це  спогад про минуле та наміри на майбутнє 

 

ШЕБІТЧЕНКО Оксана Сергіївна,  

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, магістр освітніх педагогічних 

наук, викладач дисципліни «Інфектологія» Кременчуцького медичного 

фахового коледжу імені В.І. Литвиненка, м. Кременчук. 

Шляхи формування громадянських компетентностей у студентів 

технікумів і коледжів 

 

ШЕВЧЕНКО Юлія Михайлівна, 

доктор педагогічних наук, професор, професор Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 

м. Запоріжжя.  

Потенціал уроків англійської мови в початковій школі у духовно-

моральному зростанні особистості 

 

ШЕРЕДЬКО Ірина Георгіївна,  

аспірант лабораторії інституційного виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України, м. Київ. 

Використання українського музичного фольклору в організації системи 

занять з учнями початкової школи як спосіб формування ціннісного 

ставлення до Батьківщини 
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ЯКОВЛЄВА  Вікторія Анатоліївна, 

доктор педагогічних наук професор, професор кафедри педагогіки та 

методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного 

університету, м. Кривий Ріг. 

Національно-патріотичне виховання як пріоритетний напрямок 

підготовки майбутніх  фахівців у галузі технологічної освіти 

 

ЯРОВИЙ Ігор Миколайович,  
кандидат економічних наук, викладач-методист, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, заступник директора з навчальної роботи Фахового 

коледжу інженерії та управління Національного авіаційного університету, 

м. Київ. 

Формування інформаційної культури громадян в умовах війни 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за випуск 

Рашидова С. С., Бовт А. Ю. 

Видавництво Східноукраїнського національного університету 

 імені Володимира Даля 

 
 


