
Програма 
ХVIІ міських педагогічних читань з теми «В.О. Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях 
життя» 

3 листопада 2022 року 
 

Відкриття педагогічних читань  
Вітальне слово 

 
✔ Кащеєв Валерій Миколайович, директор Броварського ліцею №2 

 ім. В.О. Сухомлинського; 
 
✔ Мельник Оксана Миколаївна - начальник Управління освіти і науки 

Броварської міської ради Броварського району Київської області; 
 
✔ Сухомлинська Леся Віталіївна – Голова Всеукраїнської асоціації 

Василя Сухомлинського, науковий співробітник ДНПБ України ім. В. 
О. Сухомлинського. 

 
✔ Міхно Олександр Петрович, директор Педагогічного музею України, 

доктор педагогічних наук; 
 
✔ Хемчян Ірина Іванівна, завідувачка відділу науково-методичної, 

соціокультурної та міжнародної діяльності ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського; 

 
✔ Тоцька Тетяна Петрівна, директор ЗДО «Ялинка» імені В.О. 

Сухомлинського Всеукраїнського центру із розповсюдження та 
впровадження ідей В.О. Сухомлинського. 

 
Пленарне засідання 

 
Модератор: Лящук Любов Степанівна, заступник директора школи, 

вчитель початкових класів. 
 

1. Актуальність оповідань В.О. Сухомлинського у воєнний час 
Доповідач - Тоцька Тетяна Петрівна, директор ЗДО «Ялинка»  

імені В.О. Сухомлинського. 
 

2. Творчість дітей в інклюзивному класі, як метод лікарської педагогіки в 
умовах травматичних ситуацій  



Доповідачі - Ульянкіна Олена Анатоліївна, вчитель початкових класів, 
«спеціаліст другої категорії»,  

Безнісько Олена Сергіївна, асистент вчителя. 
 

3. Життя дітей в реаліях сьогодення 
Доповідач - Давиденко Галина Володимирівна, вчитель початкових 

класів, «спеціаліст першої категорії».  
 

4. Впровадження ідей В.О. Сухомлинського у роботі з «важкими» 
дітьми»  

Доповідач  - Гайдак Тетяна Василівна, асистент вчителя. 
 

5. Подолання тривожності у дітей 
Доповідач - Коваль Юлія Юріївна,  заступник директора школи,  

вчитель початкових класів, «спеціаліст першої категорії». 
 

6. Формування емоційного світу дитини в педагогічній творчості Василя 
Сухомлинського 

Доповідач - Шинкарюк Олена Миколаївна, практичний психолог  
вищої категорії. 

 
7. Арттарапевтичні вправи на базі творів В.О. Сухомлинського як 

екологічний засіб подолання наслідків травматичних ситуацій та 
відновлення внутрішньої ресурсності дітей 

 Доповідач - Маруневич Валентина Анатоліївна, вчитель початкових 
класів, «спеціаліст». 

 
8. Педагогічне партнерство: батьки- учитель -учень  

Доповідачі - Горбач Наталія Іванівна, вчитель початкових класів, 
«спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель», 

 Стецюк Людмила Миколаївна, мама дитини з ООП. 
 

9. Бібліотечний формат здоров’язберігаючих технологій в реалізації прав 
дітей на якісну освіту 

 Доповідач - Репрінцева Олена Леонтіївна, провідний бібліотекар. 


