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Оргкомітет конференції 

 

Мельничук О.В., доктор фізико-математичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя – голова оргкомітету; 

Коваленко Є.І., кандидат педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя –  заступник голови оргкомітету; 

 Дічек Н.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу 

історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України - заступник голови 

оргкомітету; 

Березівська Л.Д., доктор педагогічних наук, професор, директор 

державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О.Сухомлинського 

Лисенко І.В., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-

методичної роботи Чернігівського обласного Інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського; 

Гордієнко Т.В., .кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Демченко Н. М., кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

Новгородська Ю.Г., кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Самойленко О.В.,кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; 

Орел О.В., старший лаборант доцент  кафедри педагогіки Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
  

Інноваційна сутність педагогічної спадщини Софії Русової 

Коваленко Євгенія Іванівна, кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

 

Софія Русова як зачинатель української педагогічної компаративістики 

Дічек Наталія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України  

 

Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами 

журналу «Вільна українська школа»(1917-1920) 

Березівська Лариса Дитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

директор державної науково-педагогічної бібліотеки імені 

В.О.Сухомлинського 

 

Берегиня української справи     

 Товстоліс Михайло Дмитрович, екс-директор Шаповалівської ЗОШ, 

Чернігівської обл. 

 

Історіографія дослідження педагогічної спадщини Софії Русової  

 Демченко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент  

кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя; 
 



СЕКЦІЯ 1. 
Дослідження спадщини Софії Русової 

 

«Національно-патріотичне виховання дітей як педагогічна проблема 

творчої спадщини Софії Русової» 

             Бедрій Христина Володимирівна, здобувач наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет ім.. Василя Стефаника»і 

Роль національного виховання у формування полікультурності дітей 

молодшого шкільного віку за ідеями Софії Русової 

 Атрощенко Тетяна Олександрівна доцент, кандидат пед. наук 

Мукачівського державного університету 

Використання уяви дошкільників у процесі ознайомлення із сезонними 

явищами у природі (за ідеями С.Русової)  

Гаврило Оксана Іллівна, доцент, кандидат біологічних наук Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка  

Родинознавчі ідеї Софії Русової 

Конончук Антоніна Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, декан факультету психології та 

соціальної роботи  Ніжинського державного університету імені 

Миколи Гоголя  

Фольклор як засіб виховання особистості в педагогічній спадщині Софії 

Русової 

Дяков Інна Володимирівна, ст. викл. кафедри теорії та методик 

дошкільної та початкової освіти Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Софія Русова і початкова школа  

 Дубровська Лариса Олександрівна канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки, Дубровський Валерій Леонідович ст. викладач кафедри 

педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Софія Русова про формування особистості  

Падун Ніна Олексіїкна,  канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки,  

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Особистісні якості вчителя початкової школи в науковій спадщині Софії 

Русової» 

 Філоненко Олена Станіславіна,    канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки,  Ніжинського державного університету ім.. Миколи Гоголя   

Характерні особливості вивчення спадщини С.Русової (Про сучасні 

наукові здобутки та деякі перспективи) 

             Барило Олена Андріївна, доцент,кандидат педагогічних                        

наук,Національний університет «Острозька академія»      

Особистість вихователя в працях Софії Русової 

            Білоусова Надія Валентинівна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки,  Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя 



 Дидактичні погляди Софії Русової  
             Новгородська Юлія Григорівна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки,  Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя  

Софія   Русова про навчання дітей художньої праці 
            Матвієнко Світлана Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти  Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя  

Софія Русова про виховні обов’язки батьків 
            Гордієнко Тетяна Володимирівна,  канд. пед. наук, доцент кафедри 

педагогіки,  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  
Концепція національного виховання Софії Русової                                
              Коваль Наталія Олександрівна, студентка III курсу спец. «Початкова 

освіта» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Ідеї естетичного виховання у спадщині Софії Русової 
             Кравченко Людмила, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Оцінка Софією Русовою педагогічних ідей Овіда Декролі 
            Гаркавенко Анна, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Погляди Софії Русової про соціальний напрям виховання 
           Примаченко Анна, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Софія Русова про виховне значення праці 
           Бойко Юлія, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 
Питання еколого-естетичного виховання у спадщині Софії Русової 
              Горбачова Алла, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Педагогічні ідеї С.Ф.Русової щодо мовленнєвої особистості дошкільника 
              Денисенко Віта, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Оцінка Софією Русовою педагогічної системи Марії Монтессорі 
              Кривченко Тетяна, студентка III курсу спец. «Дошкільна освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Софія Русова про формування гендерних установок у дітей молодшого 

шкільного віку 
Висовень Альона, студентка ІІІ курсу факультету психології та 

соціальної роботи  
Внесок Спиридона Черкасенка в реформу національної початкової школи 

за творами Софії Русової 
Дорош Аліна, студентка ІІІ курсу факультету психології та соціальної 

роботи 
Софія Русова про реформу початкового навчання і виховання Марії 

Монтессорі 
Мешкова Анна, студентка ІІІ курсу факультету психології та 
соціальної роботи  



Проблеми морального виховання молодшого школяра в педагогічній 
спадщині С.Русової 

 Дешко Ольга Олександрівна, студентка I курсу факультету          
психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта» 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Образ учителя в педагогічних поглядах Софії Русової 

 Ходосенко Ірина Володимирівна, студентка I курсу факультету 

психології та соціальної роботи, спеціальності «Початкова освіта» 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя   



                                                       СЕКЦІЯ 2.                      

Впровадження ідей Софії Русової в практику освітніх закладів 

 

Використання лінгво-дидактичного доробку Софії Русової у формуванні 

мовленнєвої особистості дошкільника 

             Аніщук Антоніна Іванівна, канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної 

освіти  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя  

«Хата радості» за Софією Русовою (З досвіду роботи дошкільного 

навчального закладу №13, освітньо-виховного центру Софії Русової) 

          Примушко Наталія Миколаївна,  завідувач ДНЗ № 13 м.Ніжин 

Особливості розвитку творчих здібностей дошкільників (на базі Усть-

Путилівського ДНЗ)  

Клічук Аліна Володимирівна кандидат філософських наук, доцент 

Інституту післядипломної педагогічної освіти м. Чернівці 

Шаповалівська ЗОШ І-ІІІ ступеня  -  освітній та виховний центр 

С.Ф.Русової   

Масюк Тетяна Віталіївна, заступник директора Шаповалівської ЗОШ, 

Чернігівської обл.,   

Впровадження педагогічної спадщини С.Ф.Русової на уроках читання у 

початковій школі  

Лебідь Наталія Миколаївна, вчитель  Шаповалівської ЗОШ, Чернігів-

ської обл. 

Впровадження педагогічної спадщини С.Ф.Русової на уроках 

природознавства у початковій школі  

 Шпуй Валентина Іванівна, вчитель  Шаповалівської ЗОШ, Чернігів-

ської обл. 

Впровадження педагогічної спадщини С.Ф.Русової на уроках української 

мови  у початковій школі   

Понтяр Валентина Володиирівна, вчитель  Шаповалівської ЗОШ, 

Чернігівської обл. 

Виховання молодших школярів за концепцією С.Ф.Русової      

           Боженко Р.В., вчитель Шаповалівської ЗОШ, Чернігівської обл. 

 Впровадження педагогічної спадщини С.Ф.Русової на уроках 

природознавства та географії  
             Мітченок А.А., вчитель Шаповалівської ЗОШ, Чернігівської обл. 

Національно-патріотичне виховання учнів за ідеями С.Ф.Русової  

           Фесенко ГалинаІванівна, вчитель Шаповалівської ЗОШ, Чернігівської 

обл. 

Роль навчальної дисципліни «Методика виховної роботи в ЛОТ» у 

формуванні педагогічної компетентності студентів (в контексті ідей 

С.Русової)  

Солова Валентина Миколаївна, ст. викладач кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 



ДЛЯ НОТАТОК 
 

 



 


