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ІІННТТЕЕРРВВ’’ЮЮ  ППРРООФФЕЕССООРРАА      ВВ..ІІ..  ССИИППЧЧЕЕННККАА  

ЖЖУУРРННААЛЛУУ    ««MMAAXXIIMMUUMM»»  
 

 
 
 
Я мрію про те, щоб про Слов’янський державний педагогічний 

університет говорили як про потужний навчальний заклад, 
здатний вирішувати поставлені перед ним завдання, про 
навчальний заклад, у якому є відповідний науковий потенціал і 
висококваліфіковані кадри, яким під силу подолати всі труднощі і 
негаразди нашого сьогодення, а саме головне: здатного готувати 
висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів для 
нашої освіти.  

 
Із виступу професора Сипченка 
В.І. на загальних зборах 
трудового колективу  
Слов’янського державного 
педагогічного університету  
2 вересня 2009 року 



 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

11

 
 
 
Ось уже понад 12 років я очолюю одну з провідних кафедр 

університету  – кафедру педагогіки, яка стала для мене часткою 
мого життя. Я вдячний долі за те, що маю можливість робити 
улюблену справу, реалізовувати свої потенційні можливості і 
плани за для дивовижно цікавої науки – педагогіки. Щиро вдячний 
людям, які зі мною поруч, які також  як і я закохані в педагогіку. 
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Кожного разу 1 вересня, заходячи до студентської аудиторії, 
я хвилююсь, як у перший раз, звертаюся до студентів із 
проханням, пригадати свого першого (або улюбленого) вчителя, а 
потім розповідаю про свою першу вчительку – Шевцову (Стойко) 
Марію Іванівну, про своїх учителів, віддаючи у такий спосіб шану 
всім, хто вчив мене і навчає сьогоднішніх учнів, а завтрашніх 
громадян нашої незалежної держави, вклоняюся їм до землі за їхню 
любов до дітей, до школи, до педагогіки… 

Я прошу студентів, написати листа своїй першій учительці 
або улюбленому вчителеві, і висловити в ньому слова щирої 
подяки за його працю, за любов до дітей і справи, яку вона або він 
сумлінно виконують, за те, що завдяки їх відданості учительській 
праці, ви сьогодні в студентській аудиторії педагогічного 
університету.  

Пройдуть роки і сьогоднішні студенти стануть перед своїми 
учнями і скажуть: «Доброго дня, любі діти! Я – ваша вчителька!» 
або « Я – ваш учитель! ». Заради цих слів і цієї миті варто жити, 
варто навчатись… 

Доки існує Земля, доти буде на ній сяяти ім’я Вчителя, який 
крізь роки і століття звертається до кожного свого учня, 
вихованця з проханням: любити життя, любити людей, любити 
рідну землю, рідну Україну! 

 
 

Професор Сипченко В.І. проводить семінарське заняття 
з педагогіки зі студентами філологічного факультету



Наукова школа професора Сипченка В.І. 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

13

ННААУУККООВВАА  ШШККООЛЛАА  

кандидата педагогічних наук, професора 

Сипченка Валерія Івановича 
”ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ” 

Наукова школа Слов’янського державного педагогічного 
університету сформована знаним в Україні педагогом, ученим, 
професором В.І.Сипченком із метою спільної роботи над науковою 
проблемою “Гуманізація навчально-виховного процесу”. Творчий 
колектив однодумців об’єднаний спільністю наукових інтересів, 
принципів і методичних засад її розв’язання, забезпечує створення 
оригінального наукового напряму, який є основою для перманентного 
розвитку нового наукового напряму у галузі педагогічних знань. Члени 
наукової школи В.І. Сипченка здійснюють наукові дослідження 
пріоритетних напрямів педагогічної науки, поглиблюючи творчі 
(фундаментальні та прикладні) доробки керівника, які 
використовуються в практиці сучасної освіти та виховання.  

Актуальність проблематики наукової школи. Сучасний етап 
розбудови суверенної, правової, демократичної держави, інтеграція 
України у європейський освітній простір, глобальні процеси, що 
відбуваються в сучасному українському суспільстві,  передбачають 
докорінну трансформацію світоглядних орієнтацій і ціннісних 
орієнтирів особистості. Нині перед навчальними закладами всіх 
рівнів стоїть питання утвердити у свідомості підростаючого 
покоління загальнолюдські моральні цінності та ідеали, виховати 
гуманну особистість, справжнього громадянина України. 

Вирішення цього завдання вимагає творчого переосмислення 
змісту освіти та ідей, закладених в її основу. Сучасна школа, яка у 
своїй навчально-виховній роботі здебільшого не зуміла кардинально 
змінити філософію та ідеологію виховання, повернутися до інтересів 
особистості, потребує оновлення парадигми та освітніх технологій, 
здатних забезпечити повноцінну підготовку учнів до життя в 
демократичному суспільстві. Проблема формування гуманного 
обличчя нації має стати пріоритетною національно-гуманітарною 
проблемою, яка потребує значних зусиль з боку державних органів, 
наукових установ, освітніх закладів. 

Творчо стабілізуючий потенціал закладено у гуманістичному 
вихованні, у зміні ставлення людини до суспільства, до самої себе 
та до інших людей, у підвищенні власної ролі та особистої 
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відповідальності за майбутнє держави, цивілізації. Реальне й 
кардинальне оновлення духовного життя суспільства неможливо 
здійснити без пробудження таких моральних феноменів як 
людяність, милосердя, толерантність, відповідальність, почуття 
власної гідності, працелюбність. 

Реалізація концепції гуманізації національної освіти України, 
окресленої в офіційних нормативно-правових державних документах 
країни (Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, 
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Укази 
Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні”, Державні національні 
програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), “Діти України”, “Концепції 
виховання особистості в умовах розвитку української державності”; у 
Наказі президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, 
захисту моралі та формування здорового способу життя громадян”; 
“Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті”) вимагає 
від сучасної вітчизняної педагогічної науки глибокого переосмислення 
сутності гуманізації навчально-виховного процесу, його ґрунтовного 
науково-теоретичного аналізу та експериментального дослідження.  

Практичне вирішення цих завдань тісно пов’язане з розвитком 
гуманної самосвідомості, творчої ініціативи особистості, її здатності 
вільно орієнтуватися у світі духовних цінностей; із формуванням 
уміння проявляти творчість, приймаючи гуманні рішення, нести 
відповідальність за наслідки власних дій і вчинків; із удосконаленням 
навичок взаємодії й контактів у різноманітних формах діяльності, 
гуманного змісту та стилю поведінки. 

Гуманізація функціонування загальноосвітніх навчальних 
закладів виступає необхідною передумовою побудови 
демократичного суспільства, громадяни якого здатні цивілізованим 
шляхом відстоювати власні права і свободи, виявляють особисту 
зацікавленість розвитком держави. Така особистість житиме заради 
власного добробуту, для блага інших людей, не порушуючи миру і 
злагоди в суспільстві. 

Методологічну основу наукової школи становлять 
філософські та психолого-педагогічні ідеї про людину, її соціальну 
сутність, діалектичний характер її взаємодії з суспільством; 
положення про структуру гуманних цінностей, особистісно-
орієнтований підхід до навчально-виховного процесу. Робота 
науково-педагогічної школи базується на філософських ідеях 
цінності життя як детермінуючої основи інших видів цінностей, на 
розумінні й усвідомленні індивідуальної неповторності людини, 
визнанні її як найвищої цінності. 
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Теоретичною основою наукової школи є філософське 
вчення про гуманізм; теорія про соціальну зумовленість виховання 
особистості (О. Киричук, К. Платонов); психолого-педагогічні 
положення про соціальну сутність людини (І. Кон, О. Леонтьєв), про 
особистість як суб’єкт життєдіяльності та розвитку (Н. Анциферова, 
О. Ільїн, О. Мудрик, Н. Щуркова); про розвиток як основний спосіб 
існування людини у різних формах взаємодії (Л. Виготський,  
Г. Костюк, С. Рубинштейн); особистість як суб’єкт життєдіяльності  
(І. Бех, А. Бойко, О. Савченко); про особистісно-гуманний підхід до 
навчанні та виховання учнів (Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех,  
В. Білоусова, А. Бойко, І. Зязюн, Н. Ганнусенко, С. Гончаренко,  
Т. Дем’янюк, В. Дубровський, Г. Жирська, А.Капська, О. Кононко,  
В. Кузь, Н. Ничкало, Г.Пустовіт, М.Романенко, С. Рудаківська,  
А. Сиротенко, М. Стельмахович, Б. Ступарик, О. Сухомлинська,  
О. Столяренко, К. Чорна та ін.). 

Завдання наукової школи: 
1. Підготовка науково-педагогічних кадрів для СДПУ та 

інших вищих навчальних закладів України. 
2. Обговорення основних результатів дисертаційних 

досліджень аспірантів і здобувачів кафедри педагогіки СДПУ. 
3. Укладання та редагування наукових збірників і наукових 

видань університету: “Гуманізація навчально-виховного процесу”, 
“Педагогічний альманах ”. 

4. Опанування кандидатських дисертацій, підготовка відгуків 
на автореферати дисертаційних досліджень, рецензування 
навчальних і робочих програм, підручників, навчальних посібників, 
методичних рекомендацій тощо. 

5. Проведення тематичних засідань кафедри педагогіки 
СДПУ. 

6. Вивчення, узагальнення та пропаганда передового 
педагогічного досвіду організації навчально-виховного процесу в 
освітніх закладах. 

7. Підготовка, організація і проведення вузівських, 
Усеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій 
викладачів та аспірантів. 

8. Співпраця з Міжнародними (Міжнародна академія наук 
педагогічної освіти (м. Москва) та Всеукраїнськими (Українська 
асоціація педагогів ім.В.О.Сухомлинського) педагогічними 
товариствами. 

9. Створення науково-експериментальних майданчиків (ЗОШ  
№ 12 м. Слов’янська Донецької області, Райгородоцька 
загальноосвітня школа (І-ІІІ ступенів) Слов’янського району Донецької 
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області), Макіївському, Шахтарському та Красноармійському 
педагогічних училищах. 

10. Керівництво науково-дослідною роботою студентів. 
11. Участь у підготовці, організації та проведенні вузівських і 

Всеукраїнських олімпіад з педагогіки. 
Наукові напрями школи: 
1. Проблеми підготовки майбутнього вчителя в історії 

вітчизняної педагогічної думки. 
2. Концептуальні засади дидактики та національного виховання 

у педагогічній спадщині вітчизняних науковців другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. 

3. Зміст, форми, методи і засоби духовно-морального, 
національно-патріотичного, громадянського, сімейного, розумового, 
економічного, фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи в 
сучасній Україні. 

4. Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду 
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній та вищій 
школі. 

5. Навчально-виховна, науково-дослідна та самостійна робота 
студентів у вищих педагогічних навчальних закладах сучасної 
України. 

6. Надання кваліфікованої методичної та практичної допомоги 
освітнім закладам щодо організації навчально-виховного процесу, 
здійсненні моніторингу освіти та виховання, проведенні наукових 
досліджень. 

Представники наукової школи, які здійснюють 
наукове керівництво аспірантами: 

Борисов  
Вячеслав Вікторович  

– доктор педагогічних наук, професор 

Омельченко  
Світлана Олександрівна  

– доктор педагогічних наук, професор 

Авдіянц  
Ганна Георгіївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент  

Аматьєва  
Олена Петрівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент  

Вікторенко  
Ірина Леонідівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Євтухова  
Тетяна Анатоліївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 
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Крутогорська  
Наталія Юріївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Лях  
Галина Романівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Панасенко  
Елліна Анатоліївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Саяпіна  
Світлана Анатоліївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Продовжують працювати і знаходяться в науковому пошуку 

Цибулько  
Григорій Якович  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Набока  
Ольга Георгіївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Кузьміна  
Олена Володимирівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Коркішко  
Олена Геннадіївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Бондаренко  
Галина Іванівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Цибулько  
Людмила Григоровна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Соколенко  
Тетяна Миколаївна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Загребельний  
Сергій Дмитрович  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Попов  
Микола Анатолійович  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Нікітіна  
Наталія Павлівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Олійник  
Олена Іванівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Рукасова  
Світлана Олександрівна  

– кандидат педагогічних наук, 
ст. викладач 

Карелін  
Михайло Вікторович  

– кандидат педагогічних наук, 
ст. викладач 

Фатальчук  
Сергій Дмитрович  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Білецький  
Олексій Анатолійович  

– кандидат педагогічних наук, 
ст. викладач 
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Ковальова  
Ольга Володимирівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Внукова  
Інга Петрівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Капацина  
Валентина Іванівна  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Рибєнцев  
Володимир Никифорович  

– кандидат педагогічних наук, доцент 

Аспіранти професора Сипченка В.І. 

Пор. 
№ 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Тема дисертаційного 
дослідження 

Шифр 
спец-ті 

Рік 
захисту

1 Цибулько 
Григорій 
Якович 

Формування у майбутніх 
учителів готовності до 
розвитку учнівського 
самоврядування 

13.00.01 1999 

2 Панасенко 
Елліна 
Анатоліївна 

Ідеал учителя у 
вітчизняній педагогічній 
журналістиці другої 
половини ХІХ – початку 
ХХ ст. 

13.00.01 2001 

3 Авдіянц  
Ганна  
Георгіївна  

Формування духовних 
потреб молодших 
школярів у сім’ї  

13.00.07 2001 

4 Набока  
Ольга 
Георгіївна  

Формування ціннісних 
орієнтацій у 
старшокласників 
спеціалізованих класів 
економічного профілю 

13.00.01 2002 

5 Кузьміна  
Олена 
Володимирівн
а  

Диференційоване 
навчання в умовах 
групової форми 
навчальної діяльності 
учнів початкової школи 

13.00.04 2002 

6 Ледняк 
Юлія  
Владленівна   

Педагогічний потенціал 
фольклору східного 
регіону України  

13.00.01 2002 

7 Степашко  
Володимир  
Олексійович  

Організаційно-педагогічні 
умови формування 
викладацького персоналу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

13.00.01 2004 
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8 Коркішко  
Олена  
Геннадіївна  

Виховання патріотизму у 
молодших школярів у 
позаурочній виховній 
роботі 

13.00.01 2004 

9 Бондаренко 
Галина  
Іванівна  

Формування 
загальнолюдських 
моральних цінностей 
старшокласників у 
процесі вивчення 
української літератури 

13.00.01 2004 

10 Цибулько  
Людмила  
Григорівна  

Соціальне виховання у 
вітчизняній педагогічній 
теорії та практиці 20-х – 
30-х років ХХ ст. 

13.00.01 2005 

11 Соколенко 
Тетяна  
Миколаївна  

Організація діяльності 
навчально-методичних 
комплексів у вищих 
навчальних закладах 
Слобожанщини (друга 
половина ХХ ст.) 

13.00.01 2006 

12 Загребельни
й  
Сергій 
Дмитрович  

Формування у 
старшокласників інтересу 
до професії у процесі 
вивчення предметів 
фізико-математичного 
циклу 

13.00.07 2006 

13 Попов  
Микола  
Анатолійович  

Педагогічні умови корекції 
поведінки 
важковиховуваних  
старшокласників у 
навчально-виховному 
процесі загальноосвітньої 
школи 

13.00.07 2006 

14 Нікітіна  
Наталія 
Павлівна  

Формування 
громадянської позиції 
учнів у навчально-
виховному процесі 
педагогічного ліцею 

13.00.07 2007 

15 Олійник  
Олена  
Іванівна  

Формування 
національної свідомості 
майбутніх учителів 
початкових класів у 
процесі фахової 
підготовки 

13.00.07 2004 
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16 Рукасова  
Світлана  
Олександрівна 

Організація контролю 
навчальних досягнень 
учнів середніх закладів 
освіти в Україні (друга 
половина ХІХ ст.) 

13.00.01 2008 

17 Бондаренко 
Олена  
Миколаївна  

Застосування 
мультимедійних 
технологій у процесі 
вивчення педагогічних 
дисциплін 

13.00.04 план 
2010 

18 Бойко  
Яна 
Володимирівн
а  

Наукова організація 
навчальної діяльності 
студентів в педагогічному 
університеті 

13.00.04 план 
2010 

19  Гринько 
Вікторія  
Олександрівна  

Організація навчальної 
діяльності в початкових 
класах у другій половині 
ХХ століття 

13.00.01 план 
2010 

20 Дьоміна  
Вікторія 
Володимирівн
а  

Виховний потенціал 
епістолярного жанру у 
педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського 

13.00.07 план 
2010 

21 Чумак 
Людмила 
Валентинівна  

Педагогічні умови 
соціальної адаптації 
вихованців дитячих 
будинків і шкіл-інтернатів 

13.00.07 план 
2010 

22 Топольський  
Владислав  
Олегович  

Розвиток гнучких 
педагогічних технологій у 
вищих навчальних 
закладах України (кінець 
ХХ – початок ХХІ ст.) 

13.00.04 план 
2010 

23 Пучко 
Анна 
Олександрівна  

Диференційоване 
навчання старших учнів 
сучасних вальдорфських 
шкіл Німеччини 

13.00.01 план 
2011 

24 Пучков  
Ігор 
Русланович  

Дидактичні засади 
програмного 
забезпечення навчання 
фізико-математичних 
дисциплін у 
педагогічному 
університеті 
 
 

13.00.09 план 
2011 
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25 Полтавець 
Любов 
Ярославівна  
 

Формування професійної 
компетентності 
майбутнього вчителя в 
процесі вивчення 
педагогічних дисциплін  

13.00.04 план 
2011 

26  Золотарьова  
Олена  

Формування ціннісних 
орієнтацій студентів 
вищих технічних 
навчальних закладів в 
процесі виховної роботи 

13.00.07 план 
2011 

27 Гарань 
Наталія  
Станіславівна  

Розвиток системи 
дошкільної освіти в 
донецькому регіоні (друга 
половина ХХ століття) 

13.00.01 план 
2011 

Анотації вже захищених дисертацій аспірантів  
професора Сипченка В.І. 

ЦИБУЛЬКО Г.Я. Формування у майбутніх учителів 
готовності до розвитку учнівського самоврядування. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Луганський державний  педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка, Луганськ, 1999. 

Дисертація присвячена питанням формування у майбутніх 
учителів готовності до розвитку учнівського самоврядування у 
процесі вивчення педагогічних дисциплін. У роботі теоретично 
обґрунтовується модель педагогічної системи підготовки вчителя до 
роботи з учнівським самоврядуванням та досліджуються компоненти 
цієї системи. На дидактичному рівні розробляються педагогічні 
технології навчання студентів, що регламентує конструювання форм 
та методів навчання. Експериментально визначається ефективність 
запропонованої системи й додаються рекомендації її впровадження 
у процесі загально педагогічної підготовки студентів. 

 
ПАНАСЕНКО Е.А. Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній 

журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Луганський державний  педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2000. 

У дисертації досліджувався процес становлення та розвитку 
ідеалу вчителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої 
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половини ХІХ – початку ХХ ст. На основі аналізу філософської, 
психологічної та журнально-педагогічної літератури визначені 
теоретичні основи формування образу ідеального вчителя, 
передумови його виникнення, обґрунтована сутність та структура, 
виявлені етапи, пріоритетні тенденції, орієнтири становлення та 
розвитку ідеалу педагога, а також розроблена його модель. 

Розкрита провідна роль самовдосконалення у досягненні 
реального ідеалу вчителя, розглянуто його втілення в діяльності 
педагогів досліджуваного періоду. Встановлено, що в сучасній Україні 
відбувається відродження ідеалу вчителя другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. 

 
ЛЕДНЯК Ю. В. Педагогічний потенціал фольклору східного 

регіону України. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Луганський державний педагогічний університет, 
Луганськ, 2002. 

Дослідження розкриває педагогічний потенціал фольклору 
Східноукраїнського регіону. 

У дисертації обґрунтовується використання фольклору як 
виховного засобу, розглядається педагогічний зміст української та 
російської усної народної творчості Східної України, досліджуються 
виховні можливості фольклору регіону, накреслюються шляхи 
використання східноукраїнської усної народної творчості у 
навчально-виховному процесі. Фольклор розглядається як один із 
регуляторів суспільної свідомості, що виступає як суспільна цінність, 
відбиває ідеї про прекрасне, належне, справедливе, а також ідеали, 
норми, оцінки і сприяє їх формуванню. 

Педагогічний зміст і виховне значення української й російської 
усної народної творчості Східноукраїнського регіону аналізуються у 
зв’язку зі специфікою ментальності даного соціуму. 

Фольклор аналізується як естетична педагогічна система, яка, 
охоплюючи всі сторони життя, супроводжує людину від народження 
до смерті і в якій кожний жанр посідає певне місце й виконує певні 
функції. 

У дослідженні підкреслюється, що різноманітність засобів 
художньо-виховного впливу, притаманна системі фольклору в 
цілому, дозволяє виховати гармонійно розвинену особистість – 
національно свідому, інтелектуально та емоційно багату, фізично 
здорову людину.  
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Як додаток до дисертації пропонуються побудована на 
регіональному фольклорному матеріалі система вправ і практичних 
завдань, яка може бути використана в процесі вивчення російської 
мови у вузі, та програма спецкурсу “Виховні можливості фольклору 
Донбасу ” (для філологічних факультетів, спеціальність “Російська 
мова і література, українська мова і література ”). 

 
НАБОКА О.Г. Формування ціннісних орієнтацій у 

старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю. 
– Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Луганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002.  

Досліджується процес формування ціннісних орієнтацій у 
старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю. На 
основі аналізу наукової літератури визначено теоретико-педагогічні 
основи формування ціннісних орієнтацій у старшокласників, 
розкрито їх сутність, структуру, критерії та рівні сформованості; 
виявлена специфіка ціннісних орієнтацій у старшокласників 
спеціалізованих класів економічного профілю. З’ясовані педагогічні 
умови формування ціннісних орієнтацій у старшокласників 
спеціалізованих класів економічного профілю, розроблено модель 
ціннісної сфери особистості майбутнього підприємця та 
експериментально перевірено ефективність технології її 
формування.  

 
КУЗЬМІНА О. В. Диференційоване навчання в умовах 

групової форми навчальної діяльності учнів початкової школи. 
– Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 - загальна педагогіка і 
історія педагогіки. Харківський державний педагогічний університет 
імені Г.С. Сковороди, Харків, 2001.  

Визначено, що групова робота на уроці у початковій школі 
займає явно недостатнє місце, її питома вага у різних вчителів має 
значні коливання. Малу частку часу групової роботи на уроці можна 
значною мірою віднести на рахунок недостатнього її теоретичного 
обґрунтування і методичного забезпечення. Більшість вчителів 
вважає за необхідне формування гетеростатевих груп молодших 
школярів на уроці, сповідають принцип "розчинення" неслухняних 
учнів у середовищі тих, що мають нормативну поведінку.  
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Експериментально доведено, що поєднання трьохрівневої 
диференціації навчальних програм початкової школи, добору 
навчальних груп по 4 учня і відповідної організації їхньої роботи на 
уроках математики забезпечує збільшення обсягів засвоєння 
навчального матеріалу з математики шляхом інтенсифікації й 
оптимізації навчальної роботи на уроці; підвищення глибини 
розуміння і рівня усвідомленості навчального матеріалу за рахунок 
кращого володіння навчальними уміннями і навичками; створення 
більш сприятливого емоційного фону на уроках внаслідок емоційної 
розрядки в процесі внутрігрупового спілкування; поліпшення 
міжособистісних відносин і психологічного клімату в класі за рахунок 
підвищення рівня соціалізації і комунікативних спроможностей учнів. 

Встановлено, що одним з важливих механізмів дії розробленої 
методики є посилення і підвищення ролі соціальних мотивів 
навчальної діяльності при груповому навчанні: уникання глузування, 
підлеглого стану у групі,  схвалення однолітків, потяг зайняти більш 
високий статус серед них, бажання допомагати іншим. Апробована 
технологія  організації групової навчальної діяльності учнів в умовах 
диференційованого навчання впроваджена в навчальному процесі 
початкової школи. 

 
АВДІЯНЦ Г.Г. Формування духовних потреб молодших 

школярів у сім’ї. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13. 00. 07.- теорія та методика 
виховної роботи. Луганський державний педагогічний університет 
імені Тараса Шевченка, Луганськ, 2001. 

Досліджується процес формування духовних потреб 
молодшого школяра. На основі аналізу наукової літератури 
визначені теоретико-педагогічні засади формування духовності 
особистості, проаналізовано духовний розвиток дитини в сучасній 
сім’ї як соціально-педагогічне явище, розкрито сутність та зміст 
духовних потреб, досліджено реальний стан духовного розвитку 
особистості в сучасній сім’ї. Розроблена та апробована технологія 
педагогічного забезпечення процесу формування духовних потреб 
молодшого школяра. Результатами експериментальної роботи 
доведено ефективність моделі спільної педагогічної діяльності 
вчителів і батьків у розв’язанні окресленої проблеми. 
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СТЕПАШКО В.О. Організаційно-педагогічні умови 
формування викладацького персоналу у вищих навчальних 
закладах України. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – прикарпатський університет імені Василя 
Стефаника Міністерства освіти і науки України. М Івано-Франківськ, 
2004. 

У дисертації досліджено проблеми забезпечення 
організаційно-педагогічних умов формування викладацького 
персоналу. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та 
законодавчих документів визначено і науково обґрунтовано 
організаційно-педагогічні умови формування викладацького 
персоналу, професійні, особистісні та ділові якості претендентів як 
критерії їх відбору на посади викладачів вищого навчального 
закладу.  

За результатами дослідження розроблено й апробовано 
моделі системи відбору і формування викладацького персоналу та 
управління нею. Експериментально перевірено їх правомірність і 
практичну придатність, методику діагностування професійних, 
особистісних і ділових якостей претендентів на посади викладачів. 

У дисертації доведено, що організаційно-педагогічні умови 
сприяють ефективному відбору і формуванню викладацького 
персоналу у вищих навчальних закладах. 

 
БОНДАРЕНКО Г.І. Формування загальнолюдських 

моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення 
української літератури. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 
виховання. – Східноукраїнський національний університет ім. 
В.Даля, Луганськ, 2004. 

Досліджується процес формування загальнолюдських 
моральних цінностей учнів старших класів в процесі вивчення 
української літератури. На основі  аналізу філософської, 
психологічної та педагогічної літератури розкрито наукові підходи до 
формування загальнолюдських моральних цінностей 
старшокласників, визначено їх сутність, структуру, критерії та рівні 
сформованості. Розроблено та апробовано технологію 
методологічного забезпечення процесу формування 
загальнолюдських моральних цінностей старшокласників на уроках 
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української літератури. Висвітлюються етико-педагогічні та 
морально-духовні засади формування моральної культури учнів у 
процесі вивчення української літератури, запропоновано систему 
форм, методів та засобів формування загальнолюдських моральних 
цінностей у старшокласників. Результатами експериментальної 
роботи підтверджено ефективність застосування новітніх форм у 
процесі вивчення української літератури.  Дослідженням доведено 
важливість творчої взаємодії між учителями та учнями при вивченні 
української літератури в загальноосвітній школі. 

 
КОРКІШКО О.Г.  Виховання патріотизму молодших 

школярів у позаурочній виховній роботі. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 
виховання. – Східноукраїнський національний університет ім. 
Володимира Даля, Луганськ, 2004. 

Дисертацію присвячено проблемі виховання патріотизму 
молодших школярів у позаурочній виховній роботі. В дослідженні 
визначено основні етапи розвитку ідей патріотичного виховання в 
Україні; розкрито сутність, зміст і структуру патріотизму; досліджено 
стан патріотичного виховання в позаурочній роботі. Визначено 
критерії та рівні патріотичної вихованості. Розроблено й апробовано 
технологію патріотичного виховання, ефективність якої доведено в 
результаті експериментальної роботи. 

 
ЦИБУЛЬКО Л.Г. Соціальне виховання у вітчизняній 

педагогічній теорії і практиці 20-х – 30-х років ХХ століття. – 
Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Луганський національний педагогічний 
університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005.  

Дисертація присвячена дослідженню особливостей, основних 
тенденцій розвитку теорії й практики соціального виховання в Україні в 
20-х – 30-х років ХХ століття. В роботі розкрито сутність і зміст 
соціального виховання в контексті соціалізації, здійснено 
історіографічний аналіз проблеми, проаналізовано підходи до 
соціального виховання у вітчизняній педагогічній теорії досліджуваного 
періоду. 

Досліджено практичні аспекти проблеми: проаналізовано 
нормативно-правову базу соціального виховання, виявлено 
тенденції соціально-педагогічної діяльності з охорони дитинства, 
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соціального виховання дітей у загальноосвітніх навчально-виховних 
закладах 20-х – 30-х років ХХ століття. 

 
СОКОЛЕНКО Т. М. Організація діяльності навчально-

методичного комплексу у вищих навчальних закладах 
Слобожанщини (друга половина ХІХ століття).  – Рукопис.  

Дисертація на здобуття навчального ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. - загальна педагогіка та 
історія педагогіки. Харківський національний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди. –  Харків, 2006. 

Дисертацію присвячено розгляду історико-педагогічного 
аспекту організації навчально-методичного комплексу у вищих 
навчальних закладах Слобожанщини XIX століття. Уперше на основі 
системного аналізу теорії та практики організації навчально-
методичного комплексу у вищих навчальних закладах 
Слобожанщини відтворено його ґенезу у XIX ст., виявлено 
передумови становлення навчально-методичного комплексу у 
вищих навчальних закладах у контексті розвитку вищої освіти в 
Україні, систематизовано погляди вітчизняних освітян на роль і 
значення навчально-методичного комплексу вищої школи в системі 
підготовки майбутніх фахівців. 

Проаналізовано зміст, функції та напрями діяльності 
навчально-допоміжних установ вищих навчальних закладів 
Слобожанщини досліджуваного періоду, поглиблено положення про 
сутність різних освітніх реформ XIX ст. та їх взаємозв'язок з 
організацією та функціонуванням навчально-методичного комплексу 
вищої школи. 

Виявлено можливості та напрями творчого використання 
прогресивного досвіду в сучасних умовах реформування вищої 
освітньої ланки. 

 
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ С.Л. Формування у старшокласників 

інтересу до професії  у процесі вивчення предметів фізико-
математичного циклу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 
виховання. – Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, Луганськ, 2006. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі формування у 
старшокласників інтересу до професії  у навчальному та 
позанавчальному процесі при вивченні предметів фізико-
математичного циклу. В дослідженні  розкривається сутність таких 
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понять. як «інтерес», «пізнавальний інтерес», «формування інтересу 
до професії»; характеризуються рівні професійного інтересу, етапи 
зростання інтересу до професії;  теоретично обґрунтовані та 
експериментально перевірено можливості предметів фізико-
математичного циклу в формуванні у старшокласників інтересу до 
професії. 

За результатами дослідження видано ряд методичних 
рекомендацій для викладачів загальноосвітньої школи. 

 
ПОПОВ М.А. Педагогічні умови корекції поведінки 

важковиховуваних старшокласників у навчально-виховному 
процесі загальноосвітньої школи. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 
виховання. – Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, Луганськ, 2006. 

Дисертацію присвячено проблемі корекції поведінки 
важковиховуваних старшокласників у навчально-виховному процесі 
загальноосвітньої школи. У дослідженні визначено основні етапи 
розвитку проблеми корекції поведінки важковиховуваних. Уточнено 
сутність, структуру та зміст корекції поведінки; розкрито 
концептуальну своєрідність поняття «важковиховуваність» у його 
історичній ретроспективі. Обґрунтовано й перевірено педагогічні 
умови корекції поведінки важковиховуваних учнів; створено та 
практично апробовано цільову програму, реалізація якої 
забезпечила успішну корекцію поведінки важковиховуваних 
старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої 
школи; розроблено та впроваджено в практику роботи сучасних 
загальноосвітніх шкіл проблемний семінар із питань діяльності 
класного керівника з важковиховуваними учнями старшого шкільного 
віку; запропоновано в навчальний процес педагогічних вищих 
навчальних закладів спецкурс «Педагогічна майстерність вчителя в 
роботі з важковиховуваними дітьми»; розроблено методичні 
рекомендації класним керівникам щодо організації виховної роботи з 
важковиховуваними старшокласниками та їх сім’ями.   

 
ОЛІЙНИК О. І. Формування національної свідомості 

майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової 
підготовки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика 
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виховання. – Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, Луганськ, 2007. 

У дисертації досліджується процес формування національної 
свідомості як необхідної професійної якості особистості майбутніх 
учителів початкових класів та визначається роль української 
літератури і її художнього слова у цьому процесі як першооснови 
духовного й соціального розвитку молоді, одного із основних 
націотворчих факторів при формуванні національної свідомості 
студентів у процесі фахової підготовки в педагогічному училищі. 
Здійснено теоретико-методологічний та педагогічний аналіз 
проблеми, визначено основні функції національної свідомості, її 
історичні рівні розвитку, структурні компоненти і їх показники. 

Визначено критерії вияву показників рівнів сформованості 
національної свідомості. Розроблено та апробовано основні 
професійно орієнтовані педагогічні напрями впровадження 
українського художнього слова у навчально-виховний процес, що 
забезпечує великі можливості для цілеспрямованого, ефективного 
впливу  на формування національної свідомості майбутніх учителів 
початкових класів у процесі їх фахової підготовки у педагогічному 
училищі засобами українського художнього слова: 1) збагачення 
змісту професійної педагогічної підготовки (оновлення, 
систематизація та інтеграція курсу вивчення української літератури, 
що сприяє усвідомленню студентами основних знань про народ, 
націю, Батьківщину); 2) збільшення впливу національних культурних 
цінностей у процесі виховної роботи (забезпечення глибокого 
засвоєння майбутніми вчителями національних традицій і звичаїв, 
відображених у них гуманістичної духовності, національної 
свідомості  українського народу);  3) створення педагогічних умов 
для активізації самостійної пізнавальної, дослідницької діяльності 
студентів у процесі формування в них національної свідомості. 

Експериментально доведено ефективність їхньої дії через 
відповідні фактори впливу, насамперед художньо-мистецький, на 
національну свідомість в цілому, а також на її структурні компоненти, 
оскільки він базується на оперуванні емоційно забарвленими 
образами, а тому має особливий вплив на свідомість молодої 
людини. 

Розроблено конкретні методичні рекомендації щодо 
формування національної свідомості майбутніх учителів у процесі 
фахової підготовки в педагогічному училищі засобами українського 
художнього слова та окреслено пріоритетні напрями для 
подальшого дослідження даної проблеми.  
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НІКІТІНА Н.П. Формування громадянської позиції в учнів 
педагогічного ліцею в навчально-виховному процесі.  – Рукопис.   

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, Луганськ, 2007.   

Дисертаційна праця становить теоретично-експериментальне 
дослідження проблем формування громадянської позиції в учнів 
педагогічного ліцею в навчально-виховному процесі. 

На основі теоретичних джерел розглянуто сутність 
громадянської позиції, її складові, показники їх сформованості, 
визначено її місце в системі цінностей педагогічної діяльності, 
обґрунтовано і схарактеризовано технологію формування 
громадянської позиції в учнів педагогічного ліцею (мотиваційно-
цільового, діагностичного, когнітивного, процесуального, 
контрольно-корегуючого компонентів). 

Виявлено педагогічні умови і перевірені в ході дослідження 
(організація доцільної педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-
виховного процесу, урахування реальних умов життєдіяльності 
освітньої установи, сприяння самоврядування в педагогічному ліцеї 
як школи демократії). 

Доведено, що технологічна організація навчально-виховного 
процесу з урахуванням певних умов дала можливість прослідкувати 
динаміку формування громадянської позиції в учнів педагогічного 
ліцею від потенційної до реалізованої, від ситуативної до 
інтегративної якості, а також встановити рівні її сформованості. 

 
РУКАСОВА С.О. Організація контролю навчальних 

досягнень учнів середніх закладів освіти України (друга 
половина ХІХ століття). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – загальна педагогіка та 
історія педагогіки. – Полтавський державний педагогічний 
університет ім. В.Г. Короленка, Полтава, 2008. 

У дисертації вперше узагальнено проблему організації 
контролю навчальних досягнень учнів середніх закладів освіти в 
Україні в другій половині ХІХ століття. 

У дослідженні показано розвиток проблеми контролю в 
контексті реформування середньої освіти в Україні в досліджуваний 
період; висвітлено організацію контролю навчальних досягнень учнів 
середніх закладів освіти як актуальну дидактичну проблему; 
установлено етапи і виявлені особливості організації контролю на 
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кожному з них; з’ясовано специфіку понятійно-категоріального 
апарату проблеми контролю в досліджуваний період; окреслено 
шляхи творчого використання набутого вітчизняною педагогічною 
теорією і практикою досвіду організації контролю навчальних 
досягнень учнів у сучасних умовах.  

Автором уперше введено в науковий обіг нові архівні матеріали 
(18), маловивчені документи офіційного характеру (53), які 
дозволили більш  повно і вірогідно представити досвід організації 
контролю навчальних досягнень учнівської молоді в досліджуваний 
період. 
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ННААУУККООВВІІ  ССТТААТТТТІІ    ТТАА    ФФРРААГГММЕЕННТТИИ  ЗЗ  ДДЕЕ--ЯЯККИИХХ  ППРРААЦЦЬЬ  
ППРРООФФЕЕССООРРАА  ССИИППЧЧЕЕННККАА  ВВ..ІІ..  

ВИХОВАТИ СПРАВЖНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

(Рідна школа. – № 4. – 2003. – С. 34 – 36) 
Детально вивчаючи шляхи формування змісту освіти, а також 

засобів її реалізації, приходимо до висновку, що основу його 
становить процес засвоєння молоддю загальної і національної 
культури. Глибина знань, їх обсяг, творчі здібності молодої (та й не 
тільки молодої) людини мало чого варті, якщо ця людина не має 
достатнього рівня культури, моральності, духовних потреб тощо. 
Відомо, що освіта – це, перш за все, спосіб входження людини до 
культури, світу, спілкування з іншими людьми, це також засіб 
формування особистості, створення свого “Я”. Відомий класик 
педагогіки К.Д.Ушинський говорив: “Одне з найголовніших завдань 
усієї освіти саме в тому і полягає, щоб постійно залучати нові 
покоління до загальних справ людства у його нескінченному 
прагненні абсолютного блага”. Метою освіти є всебічний розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 
талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 
моральних якостей, формування громадян здатних до свідомого 
суспільного вибору...” 

В основу освіти покладено загальнолюдські цінності – гуманізм, 
патріотизм, демократію, мир і дружбу між народами, злагоду між 
національними та релігійними спільнотами, спільну справедливість, 
працелюбність, повагу до  національної та світової культури.  

Головне завдання освіти полягає в тому, щоб створити людину. 
Творити людину можливо тільки в процесі виховання. Виховання ми 
розуміємо, як процес відродження людини як суб’єкта культури і 
моральності. В цьому контексті особливого значення набуває 
культурологічний підхід до освіти, який є методологічною основою 
освіти, орієнтованої на людину. Освіта звернулась до культури як до 
середовища, в якому  народжується людина і де створюється її 
обличчя, її особистісне “Я”. В нашому розумінні культурологічний 
підхід – це бачення освіти через призму поняття культури, тобто 
розуміння її як культурного процесу, який здійснюється в освітньому 
середовищі, де все спрямовано на розвиток людини культури і 
моральності.  

У світлі культурологічного підходу епіцентром освіти є людина 
як вільна, активна індивідуальність, здатна до особистісної 
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детермінації в спілкуванні та співробітництві з іншими людьми, сама 
з собою та культурою. 

Аналіз поняття педагогічна культура сприяє реалізації вимог 
особистісно-діяльнісного підходу до вивчення педагогічних явищ і 
вдосконалення педагогічного процесу виховання майбутнього 
вчителя, використовуючи при цьому різноманітні форми організації 
навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 
підготовки педагогічних кадрів. 

Проблема неподільності освіти і культури набула всесвітньо-
історичного значення як проблема людяності, гуманності культури і 
культурності освіти. До культури причетні усі форми суспільної 
свідомості. Тому процес формування й подання навчального 
матеріалу, оволодіння майбутньою професійною діяльністю та її 
вдосконалення являє синтез духовної культури лише тоді, коли 
засобами єднання об’єктивно-детермінованого і суб’єктивно-
особистісного у навчальній діяльності слугують такі принципи 
формування й подання навчального матеріалу, а також оволодіння 
майбутньою професійною діяльністю та її вдосконалення, які 
спроможні до посередництва між суспільно-політичними й 
правовими теоріями, наукою, мораллю, мистецтвом та релігією. 

Одним із найважливіших способів буття людини, єднанням 
природного з соціальним, матеріального з ідеальним, об’єктивно-
детермінованого з суб’єктивно-особистісним є навчальна діяльність. 
Теорія навчальної діяльності репрезентує важливий і суттєвий 
аспект філософської науки. Навчальній діяльності притаманна 
якісна своєрідність соціальної життєдіяльності, провідною сферою 
якої є праця. Навчальна діяльність як одна з галузей праці може 
розглядатись як соціокультурний процес. 

Ось чому ми переконані в тому, що навчальний процес у 
педагогічному вузі повинен бути спрямованим на формування 
людини культури. Цій меті підкоряється кожна ланка навчально-
виховного процесу. Добре відомий всі вислів про те, що виховують 
не підручники, не навчальні програми, а  особистість і тільки 
особистість.  Саме особистість може виховати справжнього вчителя, 
який буде сіяти “розумне і вічне” в душах наших дітей, майбутніх 
громадян незалежної України. 

В навчально-виховному процесі педагогічного вузу закладені 
невичерпні можливості для формування педагогічної культури 
майбутнього вчителя. Актуальними з цього приводу є слова 
Л.М.Толстого про те, що знання тільки тоді знання, коли воно 
надбане зусиллями своєї думки, а не пам’яттю.  
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Вся система виховної роботи зі студентами повинна бути 
зорієнтованою на формування у майбутнього вчителя системи 
цінностей, які визначають ціннісне відношення вчителя до оточуючої 
дійсності. З цією метою в Слов’янському державному педагогічному 
університеті створено комплексну програму формування 
педагогічної культури майбутнього вчителя, складовою частиною 
якої є система виховної роботи зі студентами, яка охоплює всі 
напрямки виховання. Залучення студентів до цієї роботи сприяє 
формуванню у них тих професійних якостей особистості 
майбутнього вчителя, які так необхідні йому протягом усього життя. 
Якщо сьогодні ми зможемо відродити у наших студентів 
найважливіші цінності, основу яких будуть становити чесність, 
порядність, доброта, милосердя, співчуття і любов до ближнього, 
можна з упевненістю сказати: “Ми будемо жити! Буде жити і 
розквітати наша держава!” 

Велика роль у цій справі належить кафедрі педагогіки. 
Пріоритетними напрямами своєї роботи кафедра педагогіки  
Слов’янського державного педагогічного університету вважає 
створення такої ситуації в стінах університету, коли вона стає 
найголовнішою провідною кафедрою, що стоїть на чолі всіх 
інноваційних перетворень, яка сприяє педагогізації всього 
навчально-виховного процесу. Весь навчально-виховний процес 
педагогічного закладу повинен бути спрямованим на формування 
особистості майбутнього вчителя – вчителя нової формації, який 
буде виховувати сьогоднішніх учнів, а завтрашніх громадян 
незалежної України, вчителя, який буде спроможний відродити 
загальнолюдські моральні цінності, духовність нашого народу, 
допоможе підняти національну свідомість нашої молоді. 

Реалії сьогодення свідчать, що вчителю уготовано важку долю: 
нестабільна зарплата, низький її рівень, велика завантаженість, 
неможливість придбати нову книгу, відвідати театр тощо. Ми 
спостерігаємо, що сьогоднішні випускники педагогічних вузів, на 
превеликий жаль, не всі йдуть до школи, складні соціальні умови 
змушують їх йти працювати в інші сфери, де можна більше 
заробити, де не треба творчого пошуку, де значно менша 
відповідальність і таке інше. Все це вимагає від вузівського 
викладача, і перш за все від викладачів кафедри педагогіки, 
високого професіоналізму, майстерності, справжньої любові до тих, 
кого він вчить і виховує, одним словом – відданості педагогічній 
праці, вірності педагогіці.  

Дороговказом для всіх працівників вищої педагогічної школи є 
Державна програма „Вчитель”, виконання якої дозволить нам 
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втілити в життя ті завдання, які поставлені перед учительством у 
Національній доктрині „Освіта України ХХІ століття”. 

Всім відомий вираз великого педагога К.Д.Ушинського, який 
говорив, що виховати особистість може тільки особистість. До цього 
слід додати. що виховати можна тільки за умов наявності 
виховуючого середовища. Саме таке середовище повинно існувати 
в стінах педагогічного закладу. Починаючи від дня посвяти в 
студенти і закінчуючи  випускним балом, студент повинен відчути, 
що він не об’єкт педагогічного впливу викладачів вузу, а перш за все, 
суб’єкт навчально-виховного процесу, активний його учасник. 
Стратегія розвитку освітнього процесу в вищій школі орієнтована на 
суб’єкт-суб’єктні відношення між його учасниками, що посилює 
значення самостійності викладача у виборі освітніх програм, 
технологій, конструюванні авторських систем навчання і виховання. 
Вся навчальна і поза аудиторна діяльність студента повинна бути 
спрямована на формування громадянської позиції майбутнього 
вчителя, патріота своєї держави, людини, відповідальної за 
завтрашній день своєї Батьківщини. Весь навчально-виховний 
процес педагогічного вузу повинний мати професійно-педагогічну 
спрямованість, яку ми можемо розглядати як характеристику 
процесу навчання студентів, яка відбиває його якості , що 
безпосередньо є метою підготовки спеціалістів певного фаху, тобто 
вона відбиває ступінь орієнтованості процесу на підготовку вчителя 
конкретної спеціальності в повному обсязі його специфічних якостей.  

Таким чином, професійна спрямованість знаходить своє 
відображення у меті, змісті, методах і формах організації навчально-
виховного процесу, стосуючись усіх дисциплін, передбачених 
навчальним планом кожної спеціальності. Весь навчально-виховний 
процес педагогічного вузу повинен бути спрямованим на виховання 
вчителя. 

Приймаючи участь у проведенні вечорів, засіданні клубів за 
інтересами, кураторських годинах, сьогоднішній студент, а 
завтрашній вчитель, набуває певного життєвого, соціального та 
педагогічного досвіду в проведенні виховної роботи, формує свої 
організаторські вміння, креативні якості, і, що саме найголовніше, 
усвідомлює важливість цієї справи. 

Ефективною формою підготовки студентів до виховної роботи 
в школі в нашому педагогічному університеті є інструктивно-
методичний збір, на проведення якого навчальним планом 
передбачено 36 годин. На кафедрі педагогіки було створено творчу 
групу, яка склала програму цього збору, основним завданням якого є 
підготовка студентів до організації позакласної та позашкільної 
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виховної роботи в школі. 10 годин відведено на лекції, під час яких 
студенти знайомляться з різними формами організації виховного 
процесу, методичними засадами тощо. 26 годин – практична робота, 
в процесі якої майбутні вчителі більш детально знайомляться з 
основними напрямками виховної роботи, технологією організації та 
проведення творчих колективних справ.  

Кожна студентська група  готує виховний захід, обґрунтовуючи 
його  доцільність, форму проведення, вчиться складати план-
сценарій, визначає шляхи його реалізації. Після кропіткої тривалої 
роботи над сценарієм студенти представляють свою творчу роботу 
на суд широкої аудиторії. Група, яка в конкурсі зайняла перше місце, 
має право на участь у загально університетському святі. Ця робота 
проводиться за чотирма напрямками: громадянське виховання („Без 
верби та калини – нема Батьківщини”), розумове виховання 
(Конкурси ерудитів, захист наукових проектів, інтелектуальна гра, 
бліцтурнір  тощо), естетичне виховання (конкурс народної пісні, 
інсценізованої казки, українські вечорниці і т. ін. ), формування 
здорового способу життя („Козацькі забави”, спортивне свято, 
конкурс спортивного танцю тощо).  

Кілька слів хочу сказати про таку цікаву роботи  як – тижні 
кафедри педагогіки на факультетах. Кожний факультет готується до 
цього тижня, яке, як правило, є святом для всіх студентів і для всіх 
викладачів кафедри. Для викладачів, що працюють на цьому. 
факультеті, це ще й своєрідний творчий звіт про свою роботу.  
Тиждень педагогіки на факультеті це свято всього факультету, яке 
формально триває тиждень, але на думку студентів, не закінчується 
протягом всього навчального року.  

Під час проведення тижня студенти приймають участь у 
науковій конференції або засіданні круглого столу, в якому беруть 
участь всі викладачі кафедри, вчителі шкіл, методисти, відомі вчені. 
Гостями наших студентів були відомі вчені: дійсні академік АПН 
України доктор педнаук, професор Євтух М.Б., професор Бех І.Д., 
Яценко Т.С., член-кореспонденти АПН України доктори педнаук, 
професор Шевченко Г.П., відомі вчителі шкіл міста та району, 
працівники органів освіти. Студенти приймають участь в обговоренні 
актуальних питань сучасного навчально-виховного процесу. 

Під час проведення тижня проходять педагогічні КВК, конкурси 
педагогічної майстерності, свята за народним календарем, ярмарок 
педагогічних ідей тощо. Завершується тиждень загально 
факультетським святом, на якому нагороджуються переможці 
конкурсів, активісти студентських педагогічних загонів, учасники 
студентської художньої самодіяльності. Обов’язковий атрибут тижня 
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– презентація кафедри педагогіки на факультеті. Всі викладачі  
кафедри дають своєрідний творчий звіт про свою роботу, 
розповідають про свої наукові досягнення, плани тощо, а потім 
лунають пісні про школу, вчительку... 

Такі заходи єднають викладачів і студентів в єдину педагогічну 
сім’ю. І хочеться вірити, що більша частина студентів ніколи не 
зрадить педагогіці. А це головне, до чого прагне наша кафедра. 

Не можна не сказати про такий важливий напрям роботи нашої 
кафедри як співпраця з закладами освіти. Кафедра педагогіки вже 
кілька років плідно співпрацює з Красноармійським і Шахтарським 
педагогічними училищами Донецької області та Харківським 
педагогічним коледжем. Чому раптом із Харківським педколеджем? 
Справа в тому, що саме цей навчальний заклад є базовим і 
методичним центром середньої педагогічної освіти в Східному 
регіоні України.  

Вже чотири роки педагогічний колектив Красноармійського 
педагогічного училища працює над проблемою: Формування 
національної свідомості майбутнього вчителя. В рамках цієї 
проблеми кафедра педагогіки разом із викладачами провела в 
минулому навчальному році цікаву конференцію, педагогічні читання 
для вчителів міста і викладачів училища, були проведені педагогічні 
читання з означеної проблеми, в яких узяли участь студенти двох 
навчальних закладів, викладачі. Матеріали конференції були 
опубліковані в науковому збірнику кафедри, який за рішенням ВАК 
України є фаховим виданням. І як результат цієї творчої співпраці – 
заступник директора училища Олійник О.І. вступила до аспірантури 
нашого університету і розпочала роботу над дисертаційним 
дослідженням „Формування національної самосвідомості 
майбутнього вчителя засобами художнього слова”.    

Давні й теплі зв’язки єднають кафедру педагогіки і колектив 
Харківського педагогічного коледжу (директор коледжу – заслужений 
працівник освіти України. кандидат педагогічних наук, доцент 
Пономарьова Г.Ф.). Кафедрою проведено кілька виїзних засідань, 
присвячених обміну досвідом роботи, спрямованої на формування 
особистості майбутнього вчителя. Так на базі коледжу було 
проведено науково-практичну конференцію  „Формування 
екологічної культури майбутнього вчителя”, а на базі університету в 
рамках наукової конференції проведено методичний семінар „Роль 
педагогічної практики в формуванні особистості сучасного вчителя”. 
Обмін досвідом організації педагогічної практики сприяв пошуку 
нових ефективних форм її проведення, підвищенню якості підготовки 
майбутнього вчителя до роботи в школі. Результатом такої співпраці 
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стали статті у кафедральному збірнику та методичні рекомендації 
щодо проведення педагогічної практики студентів. В планах 
кафедри і педагогічного коледжу проведення конкурсу педагогічної 
майстерності між викладачами училища та кафедри педагогіки 
університету, а також проведення конференції „В.Сухомлинський і 
сучасність”.  

Слід сказати кілька слів, про нашу базову школу – 
Райгородоцька загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа Слов’янського 
району. Школа є експериментальним майданчиком кафедри 
педагогіки. Разом з кафедрою школа працювала над проблемою 
„Гуманізація навчально-виховного процесу”, працювала й продовжує 
працювати за обласною програмою „Обдаровані діти”. В цьому 
творчому колективі дітей і учнів, який очолює випускниця школи, 
відмінник народної освіти Каліберда Любов Іванівна, працюють 
понад 20 випускників Слов’янського педагогічного інституту, нині 
педагогічного університету. Хочу зазначити що школа має свій гімн, 
творчі колективи школи (агітбригада, фольклорний і  танцювальний) 
переможці районних та обласних конкурсів. В школі працює постійно 
діючий семінар для батьків з проблем сімейного виховання, працює 
творча майстерня, яку очолює випускниця цієї школи кандидат 
педагогічних наук, доцент Омельченко С.О.  

Наприкінці минулого навчального року в школі було проведено 
виїзне засідання кафедри, де було організовано проведення круглого 
столу, присвяченого введенню в навчальний процес 12-ти бальної 
системи оцінки знань учнів. В його роботі прийняли участь  керівники 
районного відділу освіти, директори шкіл Слов’янського району, 
викладачі кафедри педагогіки, проректор із навчальної роботи 
університету кандидат фізико-математичних наук доцент Рукасов В.І., 
завідувач кафедри психології доктор педагогічних наук, професор 
Солодухова О.Г.  

Важливою умовою підвищення ефективності навчального 
процесу є побудова такої системи обліку, перевірки та оцінки 
навчальних досягнень учнів, що забезпечує систематичне 
отримання об′єктивної інформації про хід їхньої навчально-
пізнавальної діяльності. 

Зазначимо, що найбільш кардинальні заходи Міністерства 
освіти та науки України стосуються саме питанням організації 
контролю. 

Проблема контролю за рівнем знань завжди була актуальною 
для педагогічної науки.  Свою думку з проблеми, що 
обговорювалась,  висловили  вчителі школи, викладачі кафедри 
педагогіки, керівники районного відділу освіти, батьки. В роботі 
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круглого столу взяли участь Академік АПН України, доктор педнаук, 
професор Євтух М.Б., доктор педагогічних наук Золотухіна С.Т., 
проректор із науково-методичної роботи Донецького інституту 
післядипломної освіти кандидат педнаук, доцент Чернишов О.І., 
аспіранти кафедри педагогіки.  

Така співдружність сприяє розвитку творчих якостей вчителів 
школи, формуванню професійних умінь і навичок студентів-
практикантів, орієнтує викладачів кафедри на пошук нових 
технологій шкільного і вузівського навчання. 

На моє глибоке переконання кафедра педагогіка повинна стати 
для вчителів шкіл тим центром, який акумулює в собі нові 
досягнення в галузі освіти, центром, який завжди може  надати 
вчителеві методичної та практичної допомоги. Розуміючи свою 
місію, викладачі кафедри в постійному творчому пошуку, результати 
якого можна побачити в методичних розробках і рекомендаціях 
вчителям і вихователям з питань організації навчально-виховного 
процесу, в результатах дисертаційних досліджень. За останні два 
роки на кафедрі педагогіки захищено 7 кандидатських дисертацій, 
підготовлено до захисту ще 4. Це результат невпинної роботи всього 
колективу кафедри і колективу педагогічного університету. Наукові 
дослідження наших викладачів, їх творчий пошук дозволяють 
стверджувати, що кафедра педагогіки Слов’янського державного 
педагогічного університету має певний потенціал, використання 
якого дозволить вирішити завдання, накреслені в Державній 
програмі „Вчитель”.    

 
ДУМА ПРО ВЧИТЕЛЯ 

(Рідна школа. – № 12. – 2003.– С. 36-38) 
Через життя кожного з нас пройшло багато вчителів. 

Починаючи від вихователя дитячого садка і закінчуючи викладачем 
вузу, а потім першим наставником у  самостійній праці. Вчителі 
навчали нас писати та читати, співати і малювати, креслити та 
майструвати, навчали рідній мові та літературі,  вчили розуміти 
дивовижний світ математики та хімії, знайомили із законами фізики 
та біології, з еволюцією у розвитку людини та суспільства,  прагнули 
розвинути нас фізично здоровими та морально стійкими, робили з 
нас людей, гідних своєму часу і своїй Батьківщині.  

Яка відповідальна місія Вчителя! Вчити і навчатись, робити і 
творити, завжди бути у творчому пошуку, завжди бути взірцем для тих, 
кого навчаєш. Ніколи і нізащо не скривдити, не відвернутись від чужого 
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болю, не спасувати перед труднощами... Уміти віддати своє серце  
учням!  

Ой, яке ж воно велике і добре серце справжнього вчителя! 
Я хочу пригадати свою рідну школу, в якій я навчався, і яка 

прищепила мені любов до дітей, до вчительської праці. Є на 
Донеччині шахтарське містечко Юнокомунарівськ, що територіально 
належить до Єнакіївської міської ради. От саме тут  поблизу 
старовинної шахти „ Юнком ” і стояла до 90 року старенька 
двоповерхова школа, до якої, в нині далекому 1957 році,   я прийшов 
„перший раз у перший клас ”.  Сама найкраща вчителька, так думали 
всі 35 учнів нашого класу, Шевцова (нині Стойко) Марія Іванівна 
повела нас до класу, і впродовж усіх років навчання в школі, була 
разом із нами, з нашими радощами і тривогами, з невдачами й 
перемогами, а потім і все подальше життя слідкувала, щоб ми не 
зробили чогось не пристойного, чогось поганого й недоброго. Вона 
була для нас сама найкраща, оскільки завжди піклувалась про нас, 
коли ми вже навчались у старших класах.  Скільки себе пам’ятаю в 
оті шкільні роки, наша Марія Іванівна завжди була в школі. Чомусь 
так склалось тоді в педагогічному колективі,  а ще й в її особистому 
житті, - вона працювала у дві зміни. Ми завжди забігали до нашої 
Марії Іванівни розповісти про нову вчительку української мови, про 
цікаві речі, що нам розповідав вчитель історії, про наші досягнення 
на конкурсі або в змаганнях. Вона завжди раділа за нас. І коли хтось 
із нас отримував двійку, вона додатково займалась з нами, 
допомагала нам в усьому. Всім своїм материнським і вчительським 
серцем вона вболівала за нас. 

Скількох вона навчила читати й писати за своє довге 
вчительське життя не перелічити. Але з упевненістю можу сказати, 
що багатьом із нас вона прищепила любов до дітей, до школи, до 
праці, до людей.   

У нашій школі, це вже я можу сказати сьогодні як фахівець, був 
дружній, творчий педагогічний колектив. Якщо в школі було свято, - 
воно було справді загальношкільним. Всі, - від директора школи і до 
останнього учня, - готували це свято. Я хочу пригадати всіх своїх 
вчителів, які своєю працею, своїм професійним талантом і відданістю, 
своєю любов’ю до дітей,  навчили нас любити і шанувати Вчителя, 
щиро вклонятися йому до землі і дякувати за те, що ми стали 
справжніми людьми. 

Довгі роки очолював нашу школу Костянтин Михайлович 
Дроздов. Майстер педагогічної справи, вмілий організатор і 
методист, прекрасний учитель математики, гроза шкільних 
„шибеників” і кумир шкільних математиків. Пригадую, як під час моєї 
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педагогічної практики, а я на той час вже був студентом 
педагогічного вузу, він кваліфіковано й мудро давав аналіз моїх 
уроків, як радів за мої успіхи.   

Клавдія Яківна Новікова. Наша вчителька хімії, наш класний 
керівник, разом із якою всі ми робили велику настінну електричну 
таблицю Менделєєва. А які хімічні вечори, олімпіади проводились 
під її керівництвом у нас в школі! 

Як не згадати ім’я Даниїла Івановича Дорошенка, що викладав 
у нас ботаніку, зоологію. Завдяки його ентузіазму й любові до 
природи у нашому селищі  був найкращий шкільний сад. Разом із 
ним ми прищеплювали яблуні та груші, садили квасолю та помідори. 
Це в його пам’ять шумить і сьогодні чудовий парк, посаджений 
нашими руками завдяки його наполегливості та невичерпній енергії.  

Я пам’ятаю нашого шкільного ватажка Зінченко ( нині 
Янушевич) Ганну Павлівну, яка потім стала вчителькою нашої 
школи, її цікаві уроки, цікаві виховні заходи. А як не пригадати 
вчителя російської мови та літератури, з якою ми проводили цікаві 
вечори, ставили спектаклі, проводили конкурси, випускали 
літературну газету. Це Яремчук  Марія Василівна – випускниця 
школи з золотою медаллю, яка була для нас прикладом старанності, 
відповідальності. 

Окреме слово хочу сказати про вчителів української мови та 
літератури. 

В ті часи українське слово, українська мова лунала в стінах 
нашої школи так, що ми пишалися від того, що ми українці. 
Валентина Василівна Котенко. Які чудові уроки, які прекрасні вечори 
присвячені Котляревському і Шевченку, Лесі Українці та Івану 
Франку, Володимиру Сосюрі та Андрію Малишку були проведені в 
нашій школі. А як вона читала вірші,  як вона співала українські пісні! 
Це – справжнє театральне дійство. А разом з нею і Дорошенко Марія 
Олександрівна, і Іванова (Бондаренко) Олена Федорівна вчили нас 
любити українське слово, нашу солов’їну мову, нашу гетьманську 
славу.  

Не можна не згадати про подружжя Мірошниченків Тетяни 
Василівни та Семена Івановича, які так любили і так поважали нас, 
так добре вчили нас історії, німецькій мові, знайомили нас із цікавим 
дивовижним світом знань. 

Я хочу назвати вчителів, які справді віддали своє серце дітям – 
Тименко Надія Василівна, вчителька математики, Єськова Поліна 
Федорівна вчитель географії,  Мєркулов Леонід Петрович, Чумаченко 
Лідія Іванівна та Феофан Григорович - вчителі історії, Петренко 
(Видренко) Людмила Михайлівна, Ломако Раїса Федорівна – вчителі 
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іноземної мови, Стрельцов Іван Гнатович, Гонтар Тамара Яківна - 
вчителі фізичної культури та виховання, Сєверін Павло Аполонович – 
вчитель праці та малювання, Янушевич Віктор Павлович – вчитель 
фізики та праці.  

Саме такій школі я вдячний за вибір свого життєвого та 
професійного шляху. Скільки підросло й полетіло нас із стін нашої 
Єнакіївської восьмирічної школи № 35 на шляхи вчительського 
життя. Понад 30 випускників нашої школи стали вчителями та 
працівниками освітніх навчальних закладів. Я вдячний тобі, рідна 
школо, за те, що допомогла мені обрати саме професію вчителя. 
Після закінчення школи я  пішов навчатись вчительській справі до 
Кіровського, нині Шахтарського, педагогічного училища. 

У цей час у педагогічному училищі зібралася команда людей, 
щиро відданих учительській справі, яка любила студентів, вірила в 
їхні сили і, що саме головне, вміла по-справжньому  робити свою 
справу. Відомо, що виховують ні підручники, ні програми, виховує  
ОСОБИСТІСТЬ! Таких особистостей у нашому педагогічному 
училищі на той час було дуже багато - Тур Ольга Тимофіївна, 
Павлюк Ольга Василівна, Прошка Анатолій Сергійович, Гойхман 
Семен Абрамович, Румбах Елеонора Іванівна, Діаковський Василь 
Петрович, Куркін Борис Олександрович, Волинцева Олена 
Григорівна, Тур Галина Григорівна і багато інших, яких зібрав і 
об'єднав у великий творчий колектив Павло Іванович Зугравий, 
ветеран педагогічної праці, Відмінник народної освіти України, 
вмілий організатор і педагог, який довгий  час керував училищем. Ці 
люди своїм подвижництвом, відданістю, навчали нас любити дітей і  
нелегку, але прекрасну  вчительську працю, вчили постійно бути у 
творчому пошукові. 

А потім був Слов’янський державний педагогічний інститут 
(нині університет). І знову творчі й яскраві особистості.  Викладачів 
вузу вчили бути вчителем, учили розуміти і поважати особистість, 
учили сумлінно ставитись до праці, навчали „розумному, доброму й 
вічному”, щоб потім все своє життя сіяти його та збирати врожай.  

Я вдячний долі за те, що на шляху мого професійного 
становлення були прекрасні педагоги, справжні Вчителі – Петрик 
Іван Іванович, ректор нашого інституту в семи десяті роки, Деркач 
Іван Калістратович – декан факультету початкових класів, Корнієнко 
Надія Митрофанівна, Мірошниченко Євдокія Савелівна – старші 
викладачі кафедри української мови та літератури, Винокуров Яків 
Соломонович – доцент кафедри філософії, Огаркова Ніна 
Василівна, яка довгий час завідувала кафедрою педагогіки та 
методики початкового навчання, Барило Володимир Максимович, 
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Загнибіда Петро Степанович; Чубар Євгенія Давидівна, Преден 
Зінаїда Серафимівна – старші викладачі кафедри іноземних мов, 
викладачі і  ветерани нашого факультету та університету, які ще й 
сьогодні продовжують свою велику справу – Мірошниченко Михайло 
Володимирович, Ольшанський Олег Юхимович, Глущенко Андрій 
Георгійович.  

Минуло багато років. Я сам учитель, завідую кафедрою 
педагогіки і готую майбутніх учителів у стінах Слов'янського 
державного педагогічного університету. Я пам’ятаю всіх своїх 
учителів, які навчили любити дітей і школу, навчили педагогічній 
творчості й майстерності.   

Зараз прийшли на думку слова старої, але завжди молодої „ 
Пісні про вчительку ” на слова Андрія Малишка. „Вчителько моя, 
зоре світова! На Вкраїні милій, в рідній стороні ...”. А й справді так, 
вчитель завжди поруч з нами, все наше життя. 

На Землі є безліч пам’ятників: матері-Вітчизні, воїну-
визволителю, першому космонавту і багато інших А чи є величний 
пам’ятник учителю? Я читав, що у старовинному російському 
містечку Торопці такий пам’ятник є. А ось нещодавно я був у Росії, у 
красивому приволзькому місті Саратові. І ось що мене здивувало. 
Мер міста Саратова на свої особисті кошти збудував у міському 
сквері пам’ятник своїй першій  учительці. Кожного першого вересня 
всі вчителі йдуть до цього пам’ятника вшанувати Вчителя, який 
навчив, який прищепив любов до вчительської праці. А поруч із 
пам’ятником виросла галерея трудової слави вчителів міста 
Саратова. Не знаю, повірити ви мені чи ні, але в мене було таке 
велике бажання, прийти до цього мера і низько вклонитися йому до 
землі за його розуміння великої місії вчителя, за його любов і велику 
людську шану до нього. 

З яким хвилюванням я зустрів пропозицію ректора Харківського 
державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 
Івана Федоровича Прокопенка про створення пам’ятника вчителю на 
території університету. І такий пам’ятник побудовано. І це є 
справжня подяка вчителю та його натхненній праці.  

Нехай ще не кожний мер або селищний голова здатний на 
такий неординарний вчинок. Ще не всі наші народні  депутати 
зрозуміли, що в державі треба пріоритет надати освіті, бо саме від 
освіченості суспільства, від його культури залежить майбутнє нашої 
нації, нашої країни. Освіта і культура, освіченість і моральність у 
свою чергу залежать від УЧИТЕЛЯ,  його таланту і майстерності, від 
його відданості своїй справі, від його вміння робити цю справу на 
совість і якнайкраще.  
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Я мрію про той час, коли в нашій державі буде створено 
величний пам’ятник Вчителю, біля якого в урочисті для держави дні 
будуть збиратися люди, які своєю самовідданою працею творять на 
землі добро і саму найголовнішу і найпочеснішу справу – творять 
ЛЮДИНУ! 

То ж давайте подбаємо про вчителя, про його долю, про його 
вдачу, про його працю. Давайте вклонімось йому до землі  за його 
велике серце віддане дітям! 

 
РОЛЬ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ „ВЧИТЕЛЬ” 
Закон України „Про вищу освіту” окреслює коло завдань із 

підготовки спеціалістів  нового покоління для нашої держави, серед 
яких –  утвердження людини як найвищої соціальної цінності, 
розкриття її здібностей, задовольняння різноманітних освітніх 
потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських моральних 
цінностей. Досягти цього можливо за умов гуманізації навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі освіти.  

Гуманізація – це визнання  людини як особистості, яка має 
право на розвиток своїх потенціальних можливостей, їх реалізацію в 
суспільстві й утвердження свого місця в житті. 

Освіта, підкреслюється в Державній програмі „Вчитель”, є 
пріоритетною сферою в соціально-економічному, духовному та 
культурному розвитку Української держави. Ключова роль у системі 
освіти належить учителеві. Саме через діяльність педагога 
реалізується державна політика, спрямована на зміцнення 
інтелектуального й духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної 
науки й техніки, збереження й примноження культурної спадщини. 

Зростання ролі вчителя в сучасному суспільстві, розширення 
його функцій, ускладнення освітніх завдань, змісту та технологій 
підготовки педагогів зумовлюють вимоги до особистості вчителя, а 
разом із тим і до його професійної підготовки. Сучасна суспільна 
педагогічна думка дійшла висновку, що вчитель, зорієнтований 
своєю працею в майбутнє, - це справжня особистість, головними 
рисами якої є  духовність, високий професіоналізм і педагогічна 
майстерність, фізична досконалість і здоров’я. Тільки на основі 
синтезу сучасних досягнень педагогічної теорії і практики, 
переосмислення досвіду минулого можна створити  провідні засади  
педагогічної діяльності й педагогічної освіти. 

Навчально-виховний процес сучасного педагогічного вузу 
традиційно спрямовується на розвиток пізнавальної активності 
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студентів, їх індивідуальних здібностей. Однак слід зазначити, що 
розумова активність і самостійність студента, завтрашнього 
педагога, сьогодні не в змозі повністю забезпечити виконання 
цілісної освітньої програми підготовки майбутнього вчителя. 
Майбутній вчитель не тільки носій певної суми знань, умінь і 
навичок, а ще й духовно збагачена особистість, провідник і носій 
гармонії і знання, добра і краси, віри й любові. Ось чому перед 
професорсько-викладацьким складом педагогічного вузу постає 
нелегке завдання: виховати в стінах навчального закладу людину 
нової генерації, виховати Особистість, яка в подальшому зможе всім 
своїм життям підтвердити своє право „ сіяти добре і вічне”. 

Питаннями підготовки вчителя займається ціла плеяда відомих 
вчених Абдуліна О., Загвязинський В., Зязюн І., Кузьмина Н., 
Нікандров М., Мороз О., Паламарчук В., Пєхота О., Подимова Л., 
Поляков С. Савченко О., Сластьонін В., Тарасевич Н., Щербаков А., 
Яценко Т. і багато інших. У своїх наукових роботах вони розглядають 
різні аспекти підготовки майбутнього вчителя. Останнім часом 
захищено багато дисертацій із проблем професійної підготовки 
майбутнього вчителя (Бондар В., Балан О.,  Безпалько О., 
Герасименко Л., Гриньова В., Гриньов В., Іванова Д., Кіліченко О., 
Омельченко С., Переухєнко Г. та інші). Однак ця проблема і сьогодні 
залишається актуальною. 

Аналіз педагогічної літератури та дисертаційних досліджень 
дає можливість констатувати, що проблема підготовки вчителя, 
формування його професійних здібностей є предметом дослідження 
багатьох вчених.   

Найголовнішими ціннісними орієнтирами вчителя є: розвинена 
національна свідомість; здатність до гуманного світосприймання, 
самостійного мислення, сподівання вічних духовних цінностей; 
ставлення до своєї праці як до основи й мети життя, потреба жити й 
творити у відповідності з ідеалами істини, добра та краси; ставлення 
до особистості дитини як до найвищої цінності й мети виховання; 
утвердження гуманних, особистісно-орієнтованих стосунків із дітьми 
та їх батьками; можливість і внутрішня потреба до саморозвитку та 
самовдосконалення, професійного й особистісного; внутрішня 
потреба служити дітям і суспільству, служити своєму народові,  
рідній державі – Україні-матері. 

Навчально-виховний процес педагогічного вузу повинен 
сприяти соціальному змужнінню, духовному зростанню майбутнього 
вчителя, усвідомленню себе суспільно активною особистістю з 
притаманними творчими здібностями. Все це є передумовою для 
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формування гуманістичного світогляду, переконаності студентів, 
їхнього ставлення до світу та визначення свого місця в ньому. 

Наші спостереження, досвід колег і особистий, результати 
опитування молодих учителів свідчать, що в більшості випускників 
педагогічних вузів виникають труднощі в питаннях організації та 
проведення виховної роботи, організації роботи з батьками школярів. 
Спробуємо з’ясувати причини, що зумовлюють таке становище. 
Останнім часом катастрофічно зменшується кількість годин на 
дисципліни психолого-педагогічного циклу (педагогіка, методика 
виховної роботи, педагогічна майстерність, історія педагогіки, 
школознавство, загальна психологія, вікова та педагогічна психологія 
тощо. Із навчальних планів чомусь виключено таку важливу, на наш 
погляд, дисципліну як „ Вступ до спеціальності”, зникли години для 
проведення  лабораторних занять в школі,  обсяг годин для 
педагогічної практики значно зменшується. Але ж у стінах 
педагогічного навчального закладу готують не фахівця із філології, 
математики або фізики. Педагогічний вищий навчальний заклад готує 
перш за все вчителя, який повинен навчити учнів здобувати знання, 
повинен уміти спілкуватись з ними, повинен навчити азам розумової 
праці, збудити пізнавальну активність сучасного школяра. За браком 
часу ми, на жаль, не додаємо нашим студентам – майбутнім вчителям  
в плані психолого-педагогічних дисциплін, в плані розділів та тем, які 
зорієнтовані на вивчення сучасних педагогічних технологій, 
передового педагогічного досвіду нашого регіону,  країни, перспектив 
розвитку педагогічної науки тощо. 

Сучасній школі вкрай необхідний педагог вихователь, який уміє 
творчо працювати з дітьми, батьками та громадськістю, а знання, 
одержані під час навчання в вищому  педагогічному закладі, 
реалізувати в практичній діяльності з населенням. Саме тому в 
основі розвитку  творчих здібностей студентів лежить оволодіння 
теорією педагогічної науки, методичними знаннями і безпосередня 
практична діяльність під час педагогічної практики та лабораторно-
практичних занять. 

Ураховуючи сучасний стан вищої педагогічної освіти в 
Слов’янському державному педагогічному університеті розроблено  
такі навчальні плани, які значною мірою поліпшують ситуацію, що 
склалась сьогодні. 

Так, наприклад, з метою поліпшення підготовки майбутнього 
вчителя до виховної роботи, майже на всіх факультетах введено 
„Практикум із підготовки студентів до позашкільної роботи”. В 
процесі занять, що тривають протягом навчального року, студенти 
знайомляться зі специфікою позакласної та позашкільної виховної 
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роботи, вивчають педагогічну технологію проведення виховного 
заходу, пишуть сценарії,  готують і проводять різні виховні заходи як 
серед студентів свого факультету, так і з учнями під час педагогічної 
практики. 

Студенти нашого університету отримали найвищій бал під час 
професійного відбору до роботи в оздоровчому таборі „Молода 
гвардія” (м. Одеса). Багато з них працювали в оздоровчих таборах 
Криму та Севастополя, в таборах оздоровлення та відпочинку 
Донецької та інших областей України.  

Окрім того така практика підготовки студентів до виховної 
роботи сприяла формування загальної та педагогічної культури 
майбутнього вчителя. Цікаво пройшли виховні заходи, організовані  
для учнівської молоді міста Слов’янська. Довго будуть пам’ятати 
діти-сиріти Новорічну ялинку, яку провели для них студенти 
філологічного та дефектологічного факультетів. А, організований 
студентами фізико-математичного факультету  турнір кмітливих, 
знайшов свій відгук серед старшокласників базових шкіл міста.  

Цікава робота студентів філологічного факультету, які готують 
виховні заходи разом зі школярами та вчителями сільських шкіл 
Слов’янського району. 

Заслуговує на увагу така форма роботи, як залучення 
майбутніх учителів до вивчення та узагальнення передового 
педагогічного досвіду вчителів. Так за останні два роки було вивчено 
досвід вчителів загальноосвітніх шкіл міста та району: Барабаш Л.В., 
Левкової Н.Н., Ларіної В.К., Соловйової Ю. Ф., (ЗОШ № 12), 
Домашової В. Г., (ЗОШ № 1), Цивковської Н, Газукіної Н.С., 
(Райгородоцька ЗОШ) та інших.  

Результати такої роботи лягли в основу написання дипломних 
та магістерських робіт. Так наприклад, випускниця магістратури 
фізико-математичного факультету Позднякова Н. вивчала досвід 
впровадження в практику 12-ти бальної системи оцінки знань у 
Райгородоцькій загальноосвітній школі Слов’янського району. Вона 
прийняла участь у роботі районного семінару директорів та 
заступників директорів шкіл. Результати такої роботи стали основою 
наукового дослідження – магістерської роботи, яка була захищена в 
минулому навчальному році.  

Слід зазначити, що майже 100 % дипломних робіт, що 
виконуються студентами на кафедрі педагогіки, виконуються на 
замовлення органів освіти. 

Як відомо провідною кафедрою педагогічного вищого 
навчального закладу є кафедра педагогіки. Ректорат нашого 
університету глибоко усвідомлює цей факт, прагне надати кафедрі 
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всілякої допомоги. І наша кафедра це відчуває. Ми маємо два 
комп’ютери, відеомагнітофон і відеокамеру, телевізор. Постійно 
поповнюється фонд навчальних підручників і посібників, маємо 
можливість випускати збірник наукових праць „Гуманізація 
навчально-виховного процесу”, який є фаховим виданням ВАК 
України. На кафедрі педагогіки працює аспірантура зі спеціальності 
13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. Сьогодні в 
аспірантурі навчається біля 20 аспірантів. За останні чотири роки 
захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. На сьогодні підготовлено до захисту 7 дисертацій, 
які планується захистити протягом поточного навчального року.  

Кафедра педагогіки, завдяки зусиллям ректорату, має 
можливість представляти Слов’янський державний педагогічний 
університет на різних міжнародних, всеукраїнських і міжвузівських 
наукових конференціях. В минулому навчальному році кафедра 
педагогіки стала колективним членом Міжнародної Академії наук 
педагогічної освіти (м. Москва). Про наші досягнення  ми звітуємось 
на щорічних зборах Академії та на Всеросійських читаннях. 

Не можна не сказати про співпрацю кафедри педагогіки з 
Академією педагогічних наук України та її підрозділами. 

За ініціативи академіка-секретаря відділення педагогіки та 
психології вищої школи доктора педагогічних наук Євтуха М.Б. на 
кафедрі створено лабораторію, яка займається організаційно-
педагогічними питаннями впровадження в дію державної програми 
„Вчитель”. З цією метою на кафедрі педагогіки складено угоди про 
співробітництво з Красноармійським педагогічним училищем, 
Харківським педагогічним коледжем, кафедрою педагогіки 
Харківського державного педагогічного університету  
ім. Г. Сковороди. Цими угодами передбачено сумісне проведення 
творчих звітів, науково-практичних семінарів і конференцій, 
підготовку спеціалістів в аспірантурі, стажування викладачів 
кафедри, розробка методичних матеріалів для студентів, 
викладачів, практичних працівників органів освіти тощо. Так в рамках 
співробітництва на базі Харківського педагогічного коледжу було 
проведено науково-практичну конференцію присвячену ювілею  
Г.С. Сковороди, „Формування екологічної культури майбутнього 
вчителя”, семінар із підготовки студентів до роботи в оздоровчих 
таборах. В стадії завершення навчальний посібники„ Модульно-
рейтингова система оцінки знань, умінь і навичок із педагогіки” 
(автори проф. Сипченко В.І., старший викладач педагогічного 
коледжу Степанець І.О.), монографія „Формування екологічної 
культури майбутнього вчителя початкових класів” – автор кандидат 
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педнаук Пономарьова Г.Ф., методичні рекомендації „Виховання 
громадянськості майбутнього вчителя початкових класів” – автор  
викладач Бабакіна О.О. В поточному році планується провести 
конкурс педагогічної майстерності серед випускників нашого 
початфаку і педколеджу, а також серед викладачів кафедр 
педагогіки університету та коледжу.  

В Красноармійському педагогічному училищі було проведено 
виїзне засідання кафедри педагогіки на тему: „Формування 
національної свідомості майбутнього вчителя ”, дві наукових 
конференції –  за даною проблемою, а також із питань вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін. Результат такого співробітництва 
– заступник директора училища Олійник О.І. підготувала  до захисту 
дисертацію на тему  „Виховання національної свідомості майбутніх 
вчителів засобами художнього слова”.    

За ініціативи АПН України на кафедрі педагогіки створено 
регіональне відділення історії педагогіки, яке очолює молодий 
науковець, кандидат педагогічних наук, доцент  Панасенко Е.А. До 
його складу ввійшли 20 викладачів педагогічних кафедр нашого 
університету. 

Підготовлено до друку навчальний посібник „Загальні основи 
педагогіки вищої школи ” (Автори-укладачі  М.Євтух, В. Сипченко). 

Аспіранти та здобувачі кафедри мають можливість завжди 
отримати професійну й кваліфіковану консультацію від членів АПН 
України, провідних спеціалістів інституту педагогіки тощо. 

Як справедливо наголосив міністр освіти і науки України 
Василь Кремінь: „Реалізація програми вимагає зусиль усіх гілок 
влади – законодавчої й виконавчої, центральної й місцевої, 
державних підприємств та установ, політичних партій. 
профспілкових та інших громадських організацій, кооперативних і 
приватних комерційних структур справа, і кожен суспільний 
осередок, кожен громадянин України має. 

Державна програма „Вчитель” – це загальнонародна справа, і 
кожен суспільний осередок, кожен громадянин України має віднайти 
своє місце у втіленні її в життя ”.  

Слов’янський державний педагогічний університет і його 
провідна кафедра докладають усіх зусиль для реалізації цієї 
програми.  
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З ВІРОЮ ДО БОГА І ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ 

(Гуманізація навчно-виховного процесу: Збірник наукових 
праць. – Вип.18. – Слов’янськ: СДПУ, 2002. – С. 3 – 6) 

„Пустіть дітей до Мене 
приходити, і не бороніть їм, 
бо таких Царство Боже”. 

(Мк.10,14.) 
У Святому Письмі Бог являє себе як Істота у вищій мірі 

відповідальна за Себе і за Своє творіння. А чи відповідаємо ми з 
вами за те, що робимо? Чи відповідають батьки за своє творіння –
дитину, якій вони надали життя? Чи відповідає вчитель за тих, кого і 
як він навчав?  А чи відповідаємо ми, викладачі педагогічного 
університету, за те, якого вчителя ми підготували і виховали?  

В тому, що Господь послав свого Єдинородного Сина для того, 
щоб викупити людство, бачимо ми Божу відповідальність за Своє 
творіння. 
А ми, дорослі, чи завжди відчуваємо відповідальність за творіння рук 
наших? Що значить для кожного з нас „бути відповідальним ?” Перш 
за все, відповідати за те, що і як зробив. Хаос сьогодення, 
руйнування сімей, суспільних інститутів виховання, спаплюження 
високих ідей, - все це наслідки втрати відповідальності. Людина, яка 
перестала відповідати за те, що скоїла, не має можливості реально 
оцінити всю глибину порушень.  Безвідповідальній людини не достає 
сміливості та хоробрості визнати свою провину. 

А чи хто-небудь взяв на себе відповідальність за все те, що 
відбувається в сучасному суспільстві? Безвідповідальність у всіх її 
проявах соромлива. Та, на жаль, нею пронизано все наше життя. 
Погляньмо на наше сучасне... Егоїзм, жорстокість, наркоманія та 
проституція, пияцтво, чвари та лайки, брудні слова, бродяжництво і 
як результат – світоглядна байдужість.   

Через телебачення „культурна агресія заходу” вимиває із 
нашої свідомості образи наших національних героїв. Куди сьогодні 
поділись наші Кожум’яки та Котигорошки, Івани-лицарі, легендарні 
герої, які боролися зі злом і тиранією, з насильством, які захищали 
нашу віру і нашу землю? 

Сьогодні дитяча уява живиться образами термінаторів, кіборгів, 
Рембо, ніндзів, різного роду монстрів і мутантів, зоряних прибульців 
із якихось інших світів і ще хтозна кого. Що винесе й усвідомить  
дитина, надивившись таких фільмів? Побачені нею на телебаченні 
страхіття, вночі для дитини стають реальністю. Вони негативно 
впливають на дитячу психіку, приводять до різних розладів нервової 
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системи, руйнують ауру, яка оточувала дитину  з дня її народження. 
Все це загрожує духовному здоров’ю наших сьогоднішніх дітей, а 
завтрашніх громадян незалежної України. 

Хто відповість за це неподобство, хто винен в тому, що наше 
телебачення заполонили дешеві американські та західноєвропейські 
стрічки сумнівного походження? 

Хто, як не працівники засобів масової комунікації, повинні 
дбати про відродження нації. А що вони пропонують в більшість нам 
сьогодні? Особливо це стосується приватних телестудій, яких 
сьогодні в телеефірі існує велика кількість. Хто відповідає за те, що 
несуть вони в ефірний простір? 

Людина несе відповідальність перед найближчими  людьми за 
те, що своєчасно не надала допомоги, не почула прохання. А скільки 
є ще таких людей. які не можуть просити допомоги, а як раз їм вона 
дуже і дуже потрібна. А ми цього не помітили, не звернули на це 
уваги. Ми залишились глухими до людської душі, до її проблем. 

Ми відповідальні за те, як ми   спілкуємося з людьми, наскільки 
виправдовуємо сподівання у віру в нас ближніх. А  як же Божий 
заповіт „Возлюби ближнього свого як сам себе!”? Як же можна 
„возлюбити ближнього”, не навчившись і не вміючи любити самого 
себе? Що значить „возлюбити себе?” На нашу думку, це перш за 
все, вміння самовдосконалюватися, прагнути стати сьогодні кращим, 
ніж ти був учора, а завтра стати кращим ніж сьогодні; це вміння 
приймати ближнього таким, яким він є, вміти допомогти йому стати 
кращим, разом із ним прагнути до самовдосконалення. Любов до 
ближнього проявляється в нашому вмінні щиро радіти за його успіхи, 
радіти його вдачі, щастю тощо. 

Ми можемо по-різному ставитись до людини: чуйно і неуважно, 
терпляче і роздратовано, вимогливо і прискіпливо, але 
найголовніше, щоб основою нашого відношення до людини були 
велика любов і людяність. 

Великий Л.Толстой сказав: „ Якби навчитися жити так, щоб 
радіти щастю інших. ” 

Дай нам, Боже, такої мудрості,  щоб жити за цим принципом! 
Ми несемо відповідальність за невіру у своїх дітей, яка може 
зруйнувати близьку нам людину, закріпити невіру її в свої сили, 
потенціальні можливості. 

Ми відповідаємо за брак у нашій роботі, за те, що не навчили 
учня вчитися, не прищепили йому любов „до рідного слова, його 
краси та чарівної милозвучності ”. Що не підготували майбутнього 
вчителя до великої місії – служити дітям. 
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Людина несе відповідальність перед оточуючим її світом, 
перед природою за те, що вона з нею творить. Згадаймо ситуацію, 
коли ми, прийшовши до лісу, розвели вогнище, посиділи, а потім 
залишили опісля себе бруд, сміття, не загасили вогонь... Чи 
знайшлися серед нас такі, хто мужньо визнав би свою 
безвідповідальність у цьому випадку? 
Чи завжди ми відповідаємо за наші вчинки та справи, за наші дії та 
слова? Чи існує в нас відповідальність за  наші думки і переживання; 
за те, що свідомо чи несвідомо  відбувається в наших душах, в 
залежності від того, бажає людина цього чи ні? 

Ось чому ми просимо у Бога  покаяння „в гріхах наших вольних 
і невольних”... 

Всі наші вчинки, всі наші слова, внутрішні душевні стани 
постійно виливаються в світ і повертаються до нас бідами або 
вдачею, горем або радістю, втратою або знахідкою залежно від їх 
характеру. 

На превеликий жаль, ми забуваємо про відповідальність перед 
самим собою і, перш за все, перед Богом, за наші діла і вчинки, за 
наші думки і слова. Відчувати відповідальність – це перш за все 
усвідомлювати те, що Я САМ є Творець своєї долі, свого щастя, 
своїх життєвих колізій, своїх почуттів, своїх стосунків, а також 
страждань, якщо вони матимуть місце. 

Сьогодні, як ніколи, треба навчити наших дітей, наше 
майбутнє, гуманістичному способу пізнання світу, який допоможе їм 
побачити зв’язок людини з працею, талантом, творчістю, життям.  І, 
що саме найголовніше, –усвідомити, що людина – найвища цінність.  
Важливим у досягненні цієї мети є створення гуманістичної виховної 
системи, зорієнтованої на особистість. Ця система повинна 
переглянути методи виховання. На нашу думку, методи діалогу, 
методи створення педагогічних ситуацій, методи опосередкованого 
впливу  повинні зайняти провідне місце у виховному процесі.   

Ми розглядаємо виховання як необхідну умову соціалізації 
особистості. Як економічно та соціально зумовлений процес, 
виховання покликане здійснити прогресоутворюючі та стабілізуючі 
функції, однією з яких є обслуговування історичного процесу зміни 
поколінь. Важливою тут є проблема виховання історичної пам’яті. 
Носіями її є люди старшого віку, ті, хто пройшов через голодомори 
20, 30, 40 років, страшні випробування  ІІ  світової війни, хто вижив у 
жорстокі повоєнні роки, ті, хто підіймав цілинні землі, працював на 
комсомольських будовах 50-70-х років. Серед них ті, хто був 
одурманений епохою Брежнєва, перебудовою Горбачова тощо. 
Пам’ять старших – унікальний феномен тісного  зв’язку поколінь. 
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Дуже легко сьогодні ми відмовляємося від досвіду і завоювань 
старших, дуже легко критикуємо все, що було раніше,  піддаємо  
сумніву ідеали, якими жили наші батьки та діди. Це наше минуле. 
Його треба і повинно знати. Без минулого не може існувати 
сьогодення, без минулого не може бути майбутнього. 

Спілкуючись із випускниками середньої школи, ми буваємо 
дуже здивовані тим, що багато хто з них не знають, що таке 
„Освенцим” і „Хатинь”, „Бабій Яр”,  багатьом  учням сьогодні невідомі 
імена справжніх героїв Великої Вітчизняної війни, героїв тилу та 
героїв відбудови нашої держави. Сьогоднішні школярі, на жаль, аж 
нічого не знають про історичні події нашої держави. Адже ж Україна 
була і за часів Радянського Союзу. 

Я особисто пам’ятаю, як будучи учнем початкової школи, ми з 
трепетом у душі читали оповідання А.Гайдара „Чесне слово” та „Тимур 
і його команда”, „Гарячий камінь” – всі вони вчили нас бути чесними та 
хоробрими, навчали робити добро людям, що нас оточували. А скільки 
було цікавих оповідань про юних піонерів-героїв. А сьогодні, на 
превеликий жаль, ми всю історію піонерської організації підвели під 
ім’я Павлика Морозова. Адже ж були справжні герої, справжні патріоти 
своєї Батьківщини. А у нас сьогодні слово „патріот ” викликає чомусь 
посмішку, це слово не вписується у молодіжну субкультуру. А 
патріотами не становляться, патріотів виховують. Патріотизм повинен 
прищеплюватись до душі і серця разом  із  молоком матері.  Треба 
навчити наших дітей жити за принципами моралі, за християнськими 
заповітами. Головне – треба навчити слідувати цим моральним 
принципам, не відступати від них. А це вже й є орієнтація  виховання 
на загальнолюдські моральні цінності. 

Спробуємо розглянути їх із позиції релігійної свідомості. Основу 
загальнолюдських моральних цінностей становлять Заповіді нашого 
Бога. Жити за заповідями – основний догмат церкви. А й справді, живи 
так, як тобі заповідав Господь і все буде добре. Та, на превеликий 
жаль, не завжди так буває. Перш за все, догматичний характер 
Заповітів, а по друге – заповіти служать моральним орієнтиром для 
тих, хто вірить. Для віруючої людини Заповіт – закон, а якщо ми 
невіруючі (а сучасна молодь справді невіруюча), то тоді перед нами 
постає завдання: треба всіх повернути до віри в Бога. Та на нашу 
думку, до віри в Бога кожен повинен прийти самостійно, своїм шляхом, 
у свій час. Інше питання – допомогти прийти до віри. Ось тут нам 
багато чого треба зробити. Сьогодні багато говорять про віру в Бога, 
про дорогу до Нього. Тільки чомусь за  справу беруться представники 
різних американських сект або східних релігій. Україна – держава із 
тисячолітньою історією Православ’я.  
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Слід звернутися до своїх першоджерел, до витоків своєї 
духовності. Велика роль у цій святій справі належить вчителеві. 
Сучасний педагог повинен, перш за все, усвідомити сутність і витоки 
духовної культури народу, її громадянської та національної 
самосвідомості. Головне завдання педагога – нести дітям світло 
істинних знань із високим ідеалом духовності, який слід виховувати 
своїм особистим прикладом. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

(Гуманізація навчально-виховного процесу –Збірник наукових 
праць. – Вип.24. - Слов’янськ : СДПУ, 2005. – С. 20 – 24.  

У співавторстві з Посторонко А.І.) 
Характерною особливістю третього тисячоліття є формування 

„інформаційного” суспільства, головною ознака якого полягає в 
перетворенні інформації в один із основних виробничих ресурсів. Це 
пов’язано з виникненням та розвитком принципово нових технологій 
одержання, збереження, обробки та передачі інформації. Така 
ситуація вимагає докорінної перебудови суспільства, формування 
нового світогляду та мислення його громадян. Все це породжує 
низку нових і серйозних проблем, ключовою серед яких є лавинне 
нарощування кількості однорідної інформації, розширення сфери 
інтелектуальної праці та виникнення нових методів діяльності, які 
істотно відрізняються від традиційних. 

Інформатизація супроводжується бурхливим упровадженням 
електронно-обчислювальної техніки в усі сфери людської діяльності 
та розвитком систем зв’язку, що в свою чергу впливає на створення 
та розвиток інформаційних технологій, розширення інформаційного 
поля тощо. Це вимагає радикальних змін у структурі сучасного 
суспільного виробництва (швидко змінюється характер 
технологічних процесів, що в свою чергу потребує постійного 
оновлення знань, формування вмінь, які необхідні для освоєння 
новими технологіями, підвищення вимог до рівня загальнокультурної 
та загальнонаукової підготовки всіх учасників виробничого процесу), 
забезпечує сфери освіти методологією та практикою розробки та 
використання комунікаційних та інформаційних технологій, 
комп’ютеризованих систем управління сучасною освітою, створення 
нових технологій і систем навчання, зорієнтованих на розвиток 
інтелектуального потенціалу студента, формування вмінь 
самостійного отримання знань, вміння здійснювати навчальну та 
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науково-пошукову та експериментальну діяльність в процесі фахової 
ступеневої підготовки. 

Постійний розвиток світової комп’ютерної мережі Internet у 
перспективі зробить доступною практично всю накопичену людством 
соціально значущу, культурну та наукову інформацію, сприятиме 
постійному вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих 
кадрів для всіх сфер діяльності, і, що саме головне, вимагатиме 
модернізації системи навчання у вищих навчальних закладах освіти 
в світлі інтеграційних процесів, що відбуваються в освітній галузі не 
тільки в Європі, а й у всьому світі. 

Наша держава орієнтується на входження до єдиного 
європейського та світового простору шляхом реалізації системою 
вищої освіти України основних ідей та положень Болонської 
декларації.  

Болонський процес вимагає від усіх його учасників 
дотримуватись відповідних критеріїв, серед яких:  якість підготовки 
фахівців; зміцнення довіри між учасниками освітнього процесу; 
відповідність європейському ринку праці; мобільність;. сумісність 
кваліфікації; висока конкурентна спроможність випускників вищих 
навчальних закладів. 

Конкурентоспроможний спеціаліст – це спеціаліст. здатний 
вирішити поставлені цілі у різних освітніх ситуаціях, що швидко 
змінюються, за рахунок володіння методами вирішення вищого 
класу професійних задач. Конкурентоспроможність спеціаліста слід 
віднести до стратегічних цінностей особистості, яку сьогодні виховує 
вища школа. Саме в стінах вищого навчального закладу 
сьогоднішній студент, а завтрашній фахівець повинен усвідомити, 
що від від рівня його знань, умінь і навичок, від його діловитості та 
компетентності, високого професіоналізму залежить у майбутньому  
добробут його та держави. 

На нашу думку, одним із важливих компонентів якісної 
підготовки фахівців для різних галузей виробництва, для сфери 
освіти, є чітка організація самостійної роботи студентів. спрямована 
на самостійне оволодіння знаннями. 

Самостійна робота студентів як дидактична форма навчання є 
системою організації педагогічних умов, які забезпечують управління 
навчальною діяльністю, яка відбувається без викладача та без його 
безпосередньої участі та допомозі. В процесі самостійної роботи 
допомога з боку викладача здійснюється через організацію та 
впровадження всіх компонентів навчання в процесі самопідготовки 

Найпоширенішими видами самостійної роботи студентів вищого 
навчального закладу виступають: робота з першоджерелами; робота з 
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підручником або навчальним посібником; вивчення історичної та 
довідкової літератури; розв’язування педагогічних або інших завдань 
пошукового або творчого характеру; вирішення завдань проблемного 
характеру; самостійні спостереження за виробничим (педагогічним) 
процесом; дослідна робота, під час якої студент оволодіває навичками 
наукового експерименту; конструювання; моделювання тощо. 
Самостійна робота може мати творчий або пошуковий характер, вона 
може бути фронтальною, груповою або індивідуальною. Для 
виконання самостійної роботи важливою є така риса як самостійність. 

Самостійність, як зазначається в педагогічному словнику  
(Див. Педагогічний словник. /За ред. дійсного члена АПН України 
Ярмаченка М.Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. 516 с.) – одна із 
якостей особистості, що характеризується такими факторами:  

1) сукупність засобів /знання, вміння та навички/, якими володіє 
особистість;  

2) ставлення особистості до процесу діяльності, її результаті і 
умов здійснення, а також зв’язків із іншими людьми, що складаються 
в процесі діяльності. 

Щоб студент на занятті був не «магнітофоном», який відтворює 
чужі думки, щоб він зміг задовольнити свої творчі потреби, потрібно, 
по-перше, щоб, він відчув себе індивідуальністю, зміг виразити себе, 
затвердити в очах  своїх однокурсників і викладача; по-друге, щоб, 
знайшов, живе спілкування, але, не із викладачем-суддею, а зі  
старшим наставником, здатний допомогти подолати труднощі; по-
третє, який, на нашу думку це найголовніше, надасть йому 
можливості відчути себе рівноправним суб'єктом навчання. 

Відомо, що успіх будь-якої справи залежить від тих, хто та як 
цю справу виконує. Успіх впровадження нових технологій залежить 
від особистості викладача, рівня його фахової, психолого-
педагогічної та, безумовно, методичної підготовки. Саме від нього 
залежить, наскільки швидко й інтенсивно зростає роль студента в 
навчальному процесі, в становленні його як суб’єкта процесу учіння. 
Досягти високих результатів у цій справі можливо за умов творчого 
використання нових освітніх технологій підготовки. Однак, окрім 
наявності традиційних умінь та якостей недостатньо. Викладачеві 
конче потрібно оволодіти вміннями проблемного викладу знань, 
методикою проведення евристичної бесіди, організувати полеміку, 
керувати нею, відбирати та конструювати в певній системі 
пізнавальні задачі, проводити ділові ігри, в яких особистість 
студента, як суб’єкта навчального процесу, розкриється повною 
мірою. Викладач покликаний постійно створювати в навчальній 
аудиторії творчу атмосферу, в якій будуть розкриватися 
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інтелектуальні здібності особистості, буде формуватися вміння 
проявляти терпимість до іншої думки, бажання творчого пошуку у 
вирішенні навчальних завдань. Якщо під час занять студент зможе 
задовольнити свою активність, свої потенціальні можливості, відчує 
радість від процесу пізнання, повірить у свої можливості, – ми 
можемо бути впевнені в успіхові нашої справи.  

Педагогічний досвід, наші особисті спостереження 
переконують в тому, що способи проблемного навчання порівняно із 
інформативно-репродуктивним навчанням, мають значно більші 
можливості  посилення інтересу до навчання і підвищення 
пізнавальної активності студентів. За таких умов значно 
підвищуються результати навчання, міцність отриманих знань і 
вмінь студентів, зростає творча активність студентів, задоволеність 
навчанням.   

Таким чином, навчальний процес буде більш активним за 
умови, коли він пов’язаний із вирішенням проблемних завдань, 
проблемних ситуацій, а ці проблеми мають мотиваційну основу, 
викликають живий інтерес до предмета, що вивчається. Мотиви 
стимулюють, організовують і спрямовують навчальну діяльність. 
Позитивна мотивація відіграє важливу роль в організації процесу 
навчання, спрямовує  розумову діяльність студентів.   

Правильно й чітко організована самостійна робота студентів 
надає їм можливості глибше зануритись у предмет, що вивчається, 
з’ясувати внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, мобілізувати 
зусилля на оволодіння системою знань, умінь і навичок, які необхідні 
будуть майбутньому фахівцеві. 

З цією метою для студентів-першокурсників варто було б 
прочитати курс наукової організації праці, в якому розкрити основні 
питання, що стосуються самостійної роботи, вміння конспектувати 
лекції, матеріали першоджерел, наукові статті тощо. Велику роль у 
цьому відіграють працівники бібліотеки, які під час екскурсії 
розповідають, як користуватися бібліотечним каталогом, як 
правильно робити анотацію на підручник, книгу. статтю тощо, вчать 
культурі роботи з книгою – джерелом знань. 

Самостійна робота буде успішною, коли вона чітко спланована 
викладачем, враховує індивідуальні особливості студентів, в її 
організації застосовується диференційований підхід. Завдання для 
самостійної роботи чітко окреслені, мають методичні рекомендації 
щодо їх виконання. Важливу роль відіграє є матеріальне 
забезпечення самостійної роботи. В аудиторії повинно бути все 
необхідне для досконалого виконання самостійного завдання: 
першоджерела, основна, допоміжна та довідкова література за 
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темою, тексти лекцій, карти-схеми до теми, що вивчається, словник 
основних понять теми, методичні рекомендації щодо виконання 
самостійної роботи (завдання), критерії рівня знань із теми, 
різноманітні тести тощо. Під час виконання самостійної роботи в 
аудиторії має бути викладач-консультант, який готовий прийти 
студенту на допомогу, надати йому кваліфіковану консультацію, 
пораду щодо якості виконання завдання тощо.  

Такий підхід до організації та виконання самостійної роботи 
дозволить значно підвищити її рівень та ефективність. 

 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО–МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ У 
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

(Гуманізація навчально-виховного процесу : Збірник наукових 
праць. – Вип.27. – Слов’янськ : СДПУ, 2005. – С. 75 – 81) 
Професійна освіта провідних країн світу побудована на 

використанні кредитних систем оцінки освітніх програм. Існуючі моделі 
кредитних систем можуть бути віднесені до двох основних типів:  
– кредитні системи, орієнтовані, головним чином, на залік кредитів з 
метою забезпечення академічної мобільності, наприклад, ЕСTS 
(European Credit Transfer System – європейська система заліку 
кредитів), UCTS (UMAP Credit Transfer Scheme – система заліку 
кредитів університетів азіатсько-тихоокеанського регіону) [1, 2] – 
кредитні системи, орієнтовані, головним чином, на накопичення 
кредитів, наприклад, USCS (United States Credit System – кредитна 
система, що використовується університетами США), CATS (Credit 
Accumulation and Transfer System – кредитна система, що 
використовується університетами Великобританії) [3, 4]. 

Останнім часом здійснюються спроби аналізу відомих 
зарубіжних систем кредитної оцінки освітніх програм спрямовані на 
пошук шляхів створення „системи залікових одиниць” для 
української вищої професійної освіти. 

На наш погляд, кредитні системи, які існують і використовуються 
в різних країнах світу, різняться не тільки своїм основним 
призначенням, але й підходом до поняття та визначення «кредиту». 
Кредитно-залікові системи, як правило, виходять з поняття і 
визначення кредиту як одиниці оцінки трудовитрат на освоєння 
освітньої програми або її певної частини. Кредитно-накопичувальні 
системи, в основному, визначають кредит як одиницю оцінки 
результатів засвоєння освітніх програм – знань, умінь і навичок, які 
були здобуті в процесі навчання.  
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Системи, орієнтовані на оцінку планованих результатів освоєння 
освітніх програм, а не трудовитрат, представляються нам більш 
привабливішими. В процесі організації безперервної освіти та 
професійного вдосконалення вони універсальні і зручні. Такі кредитні 
системи не залежать від форми навчання і особливостей 
національних освітніх систем різних країн, що особливо важливе в 
умовах сучасних тенденцій до їх інтеграції і створення єдиного 
освітнього простору. Кредитні системи, засновані на оцінці планованих 
результатів освоєння освітніх програм, легко адаптуються до нових 
форм і технологій освітнього процесу, таких як дистанційне навчання, 
використання комп'ютерних і Internet – технологій. 

На нашу думку, кредитна система являє собою систему 
кількісної оцінки змісту освітньої програми, яка відповідає логічній 
модульній структурі з погляду планованих результатів її засвоєння – 
знань, умінь і навичок, і методологічній культурі, з урахуванням 
усього обсягу матеріалу, що вивчається, його рівня та значущості, а 
також нормативного терміну освоєння.  Кредитна система в явному 
вигляді не повинна враховувати трудовитрати та інші ресурсно-
орієнтовані характеристики навчального процесу, а також форми 
контролю засвоєння освітньої програми. 

Освітня програма повинна складатися з семестрових модулів 
(курсів, дисциплін) і оцінюватися кредитами, де може бути довільним 
(як правило, тризначним) числом. 

Кількість кредитів освітньої програми повинна бути сумою 
кредитів окремих модулів (курсів, дисциплін)  

 
де — кількість кредитів, відповідне n – модулю і визначається з 
урахуванням основних принципів побудови кредитної системи, 
вказаних вище. 
Планований результат засвоєння освітньої програми P=Z+U 
складається з суми знань Z і умінь U, які було накопичено, де сума 
знань 

 
і сума вмінь 

 
по суті є стандарт для освоєння освітньої програми. 
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Процес формування освітньої програми за модулями (курсами, 
дисциплінами ) повинен здійснюватися виходячи із знань і умінь, які 
повинні придбати студенти, з присвоєнням певного числа кредитів, 
що відповідають  окремим модулям  

 
Кредитна система як кількісна оцінка змісту освітньої програми 

за запланованими результатами її засвоєння, на нашу думку, 
повинна доповнюватися рейтинговою системою кількісної оцінки 
якості знань, що були отримані, умінь і навичок, і методологічною 
культурою. При цьому оцінка якості засвоєння освітньої програми 
повинна бути абсолютною, що  відповідає стандарту. 

Максимальний рейтинг якості освоєння кожного модуля 

освітньої програми може бути прийнятий, наприклад . Таким 
чином, фактичний результат освоєння освітньої програми 
визначатиметься у вигляді  

 
 
а середній підсумковий рейтинг студента залежатиме від 
відношення фактичного результату освоєння освітньої програми до 
запланованого відповідно до кредитної системи G = R/K 

Нам уявляється,, що така система оцінки змісту та якості 
засвоєння освітніх програм, сприятиме вдосконаленню національної 
системи вищої професійної освіти та її інтеграції зі світовою 
освітньою системою.  

Система оцінювання у формі залікових одиниць в спрощеному 
вигляді відображає оцінку, яка є результатом множення одержаної 
студентом оцінки з дисципліні, на трудомісткість дисципліни. 
Виходячи з цього, формально перехід на нову систему може 
відбутися без яких-небудь змін вже зараз. В такому вигляді система 
залікових одиниць не дасть практично нічого для системи освіти в 
цілому. Проте, розглядаючи систему залікових одиниць як спосіб 
організації навчального процесу, можна істотно поліпшити його 
організацію, а також підвищити якість навчання і 
конкурентоспроможність випускників навчальних закладів України у 
тому числі і за кордоном. 
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В основі системи залікових одиниць повинна лежати система 
управління усім навчальним процесом. Дана система досить 
близька до системи рейтинг-контролю. Особливістю системи 
рейтинг-контролю, яка існує в більшості вищих навчальних закладів, 
є те, що рейтингу розглядається  як механізм, що спрощує 
виставляння підсумкових оцінок аж до відмови від проміжної 
атестації включно. Ми вважаємо такий підхід помилковим, і 
пропонуємо розглядати навчальний процес в цілому, а систему 
залікових одиниць застосувати як спосіб мотивації студентів. Для 
цього ми пропонуємо такі основні положення організації 
навчального процесу з використанням залікових одиниць: 

1. Виділення всіх видів навчальної діяльності, включаючи 
аудиторну, самостійну роботу, курсові роботи і проекти, іспити 
(заліки), визначаючи для них кількість залікових одиниць. 

2. У рамках вивчення окремої дисципліни визначення 
конкретних рівнів освоєння дисципліни із найбільш важливих 
контрольних темах із визначенням термінів виконання робіт і 
проміжних атестацій. 

4. Відмова від заліку як способу оцінювання і призначення 
залікових одиниць для кожної дисципліни.  

Це сприятиме формуванню відповідальному ставлення 
студента до кожної дисципліни, що ним вивчається. 

Використання залікових одиниць як універсального способу 
оцінки якості підготовки фахівця пов'язано з певними труднощами: 

1. Трудоємкість навчальних планів спеціальностей, які 
безумовно відповідають державним освітнім стандартам, може бути 
різною; відповідно до цього і кількість годин (а також і залікових 
одиниць) може бути суттєво різною. 

2. Початковий рівень освіти також впливає на трудомісткість. 
Наприклад, навчання на базі вищої освіти (програми, якими 
передбачено отримання другої вищої освіти) має меншу 
трудомісткість. 

Таким чином, студенти, що мають однаковий рівень підготовки, 
матимуть різну кількість залікових одиниць. Цю проблему слід 
вирішувати і знайти відповідні кроки, які дозволять вирівняти 
конкурентоспроможність цих категорій студентів. 

Поряд із нормативно–методичними питаннями впровадження 
нової системи слід також ураховувати трудоємкість організації 
навчального процесу для викладачів, а також для цілої категорії 
адміністративного та навчально–допоміжного персоналу. 
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Підвищення якості навчання з використанням механізмів 
рейтинг–контролю, а в перспективі і залікових одиниць, актуальне 
для сучасної вищої освіти. 

З метою впровадження кредитно–модульної системи в 
навчальний процес ми вважаємо за доцільне, перш за все виконати 
підготовчу роботу, основою якої стане створення комплексу 
методичних матеріалів, які допоможуть в організації навчального 
процесу за новою системою.  

І. Співвідношення перерахунку трудомісткості учбової роботи з 
числа годинника в «кредити» рекомендовано Міністерством освіти  1 
„кредит”, що відповідає 36 годинам повного навчального  
навантаження. 

ІІ. Навчальні плани.  
Слід розробити  форми трьох основних видів навчальних планів:  
базового (стабільного), робочого (річного) і індивідуального.  
У базовому плані слід запропонувати варіанти:  

 розподіл по циклах, у тому числі ввести новий цикл 
„міждисциплінарна навчальна робота ”; 

 розподіл за ступенем обов'язковості й послідовності засвоєння 
змісту освіти; 

 розподіл занять на складові навчального процесу –  аудиторну 
та самостійну роботу. 

ІІІ. Розрахунок навантаження  та його економічна складова.  
3.1. Створити та запровадити нову систему обліку 

позааудиторного навантаження викладачів. 
Для цього слід підготувати таблиці автоматизованого розрахунку 
основних параметрів для кожної кафедри:  

 повного навчального навантаження (в кредитах) – 
спираючись на даний робочий (річний) навчальний план і контингент 
студентів: 

 необхідну кількість професорсько-викладацького складу; 
 фонд заробітної плати з розподілом на бюджетну та 

позабюджетну складові; 
 середня зарплата викладача. 

3.2. Документ, що регламентує організацію навчального 
процесу.  

Цей документ  містить: 
Основні аспекти введення кредитно-модульної системи: 
Положення про організацію навчального процесу у вищому 

навчальному закладі з використанням системи залікових одиниць: 
Норми навчального навантаження (визначення норм годин за 

різні види робіт). 
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ІV. Програми навчання, навчальні плани та різні аспектам, 
що з ними пов’язані. 

Зміст освіти повинен бути узгоджений із державними 
стандартами. Описані форми, види навчальних планів (базовий, 
робочий, індивідуальний) та їх призначення  для кожного напряму і 
спеціальності.  

Для базового плану перелічені групи дисциплін відповідно до 
ступеня обов'язковості і послідовності засвоєння.  

Вказана група дисциплін, яка визначає курс і навчальну групу 
студента. Визначено співвідношення для перерахунку трудомісткості 
з навчального часу в кредити.  

Основні правила складання індивідуального та робочого 
планів. Принципи обліку трудомісткості аудиторної та 
позааудиторної навчальної роботи викладачів.  

Норми співвідношення аудиторної і позааудиторної навчальної 
роботи викладачів.  

V. Система контролю знань, оцінки засвоєння дисциплін, 
рейтингу, успішності та статусу студентів. 

Вказана необхідність вживання бально-рейтингових систем 
оцінки навчальних досягнень студентів. 

Порядок розробки та  застосування бально-рейтингових 
систем оцінки знань.  

Нормативні об'єми (число «кредитів» в семестр) освоєння 
дисциплін, що дозволяють характеризувати успішність і статус 
студента. 

VІ. Дії адміністрації і навчальних підрозділів університету 
в рамках нової схеми організації навчального процесу.  

Визначено форми навчальних  занять і обов'язкові методичні 
матеріали з кожної дисципліни.  

Схема інформування студентів про організацію навчального 
процесу. Загальний порядок організації запису студентів на 
вивчення дисциплін наступного навчального року. Приведені Зразки 
умов „відкриття ” дисциплін в новому  навчальному році. 

VІІ. Права та обов'язки студента за новою схемою 
організації навчального процесу.  

Загальні правила та нормативи складання індивідуального 
навчального плану. 

VІІІ. Робота служби академічних консультантів (тьюторів).  
Дана схема підлеглості цього інституту. 
Загальні вимоги до заняття, посади і порядок призначення 

академічних консультантів.   
Перелік їх функціональних обов'язків. 
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ІХ. Порядок оплати за навчання для студентів 
позабюджетної форми фінансування. 

Ми глибоко переконані в тому. що за створення саме таких 
умов, в Слов’янському державному педагогічному університеті 
можна запровадити кредитно–модульну систему навчання, яка є 
важливою складовою організації навчального процесу, відповідно до 
документів Болонського процесу. 

 
ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

(Гуманізація навчально-виховного процесу : Наук.метод.зб. 
“Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховання 
громадянина”. – Вип. 37. – Слов’янськ : Видавн.центр СДПУ, 

2007. – С.11–15) 
Ідея громадянського виховання особистості, громадянськості 

вчителя, побудована на міцних моральних засадах, виступає 
провідною у педагогічній спадщині видатного українського педагога 
В.О.Сухомлинського. Поняття “громадянськість” і “патріотизм” 
В.Сухомлинський наповнив глибоким моральним смислом, 
розглядаючи їх у єдності з іншими загальнолюдськими цінностями: 
національною самосвідомістю, свободою, гідністю особистості. 
“Виховати громадянина, - писав учений, - означає виховати справжню 
людину. Ідеал громадянина включає наступні якості: соціальний 
оптимізм, уміння дорожити святинями як особистими цінностями та 
святинями свідомості та серця, розуміння сенсу життя; гармонійна 
єдність загальної та особистісної гідності; почуття обов’язку як 
стрижень етичної культури; усвідомлена громадянська позиція, що 
глибоко переживається. Бути справжньою людиною та громадянином 
– означає жити правильно, любити дітей, високо оберігати свою 
гідність патріота, громадянина, трудівника” [9, С. 191]. 

Він вважав, що виховання почуття гідності, обов’язку, особистої 
честі, відповідальності та обв’язку повинно відбуватися ще з 
дитинства. Саме такі якості спроможні розвинути в людині її 
потенціал, виховати справжнього громадянина. Тому що на думку 
В.О.Сухомлинського, передусім треба вчити жити, вчити 
найважливішої мудрості буття – громадянства. Завдяки творчій 
праці (творчій, тому що людина відчуває себе творцем) для 
суспільства людина пізнає вищі суспільні інтереси, формує особисте 
ставлення до ідей – тих політичних та природних істин, у яких 
втілюється зміст існування людей, їх прагнення досягти кращого 
життя, розвитку своєї країни [Сухомлинський В.О. Методика 
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виховання колективу. Видавництво “Радянська школа”. – Київ, - 
1971. – 207 с.]. 

Видатний педагог вважав, що громадянське начало виступає 
важливою ланкою моральності вчителя. Кожний вчитель повинен 
прагнути до формування стійкої ідейної серцевини особистості – 
громадянських поглядів, переконань, почуттів, поведінки, єдності 
слова та справи. Педагогу необхідно поєднувати високоморальну, 
професійну діяльність з громадянською активністю на благо 
Батьківщини. “Вчителя, - писав В.Сухомлинський, - не випадково 
називають високим іменем народний. Його мудрість творить те 
складне, що прийнято називати наступністю поколінь ” [28, С. 96]. 

Особливо цінними для нашого дослідження є поради вчителям, 
які надає В.Сухомлинський у творі “Лист до доньки ”. “Головне, - 
підкреслював учений, - вміти бачити в маленькій людині 
завтрашнього громадянина. Головне – вміти зрозуміти, що велике 
громадянське в людині складається по крихіткам із усього, що вона 
робить в дитинстві, що вона відчуває та переживає ” [25, С. 173]. Ця 
складна і відповідальна справа залежить від двох обставин. Перша 
– це дух громадянськості, який необхідно створити у 
взаємостосунках між учнями, у житті колективу, у всій школі. 
Вчитель має правильно, чітко визначити свою позицію, завжди бути 
на стороні всього передового, революційного, правдивого; піднімати 
свого вихованця до громадянського бачення та розуміння світу, до 
громадянського відчування того, що його оточує, до громадянської 
поведінки. Друга обставина – це гармонійна єдність ідей та 
особистості вчителя [ 25, С. 173-174]. 

Аналіз праць В.Сухомлинського надав можливість визначити 
складові громадянськості вчителя: 

• сприйняття особистістю своєї приналежності до суспільства; 
• потреба особистості діяти відповідно до етичних норм 

суспільства; 
• потреба до самовираження через суспільно значущі якості 

особистості; 
• потреба бути всюди та в усьому людиною та громадянином 

[27]. 
Справжній вчитель-громадянин – це носій духовно-моральних 

ідеалів суспільства, почуття любові до Батьківщини, людина, яка 
прагне до миру та має велику потребу працювати на користь свого 
народу та Батьківщини. Свідомість педагога, який з відповідальністю 
виконує свій громадянський обов’язок та розуміє, що від його дій 
залежить не лише власне життя, а доля близьких людей, народу та 
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держави, визначає його соціальну поведінку та є головною умовою 
розвитку суспільства. 

Глибоке усвідомлення і особисте прийняття вчителем духовно-
моральних цінностей, його висока відповідальність за долю учнів 
дозволяють йому бути справжнім гуманістом, громадянином, 
патріотом своєї Батьківщини. В усі часи українське вчительство було 
передовою та прогресивною частиною суспільства, демонструвало 
приклади громадянської зрілості, національної гідності, високої 
мужності, вірності професійному обов’язку та абсолютної відданості 
своїм вихованцям. 

Таким чином, історико-педагогічний аналіз громадянськості 
особистості вчителя показав, що досліджувана проблема пройшла 
шлях від початкових публіцистичних описів до розуміння 
необхідності осмислення її за допомогою складного комплексу 
філософського, соціологічного та психолого-педагогічного підходів. 
Це дозволило представити громадянський аспект особистості 
вчителя як складне особистісне утворення, що має інтегративну 
природу  і формування якого залежить як від зовнішніх факторів, так 
і від зусиль самого вчителя. 

Як же виховати справжнього вчителя в стінах вищого 
педагогічного закладу? Що необхідно зробити, щоб разом із 
дипломом про вищу освіту випускник отримав той емоцій заряд 
енергії, який дасть йому сил і наснаги довгі роки працювати на 
освітянській ниві, присвятивши їй усе своє життя? 

Відповідь одна й дуже проста: навчальний педагогічний заклад 
повинен відповідати вимогам і духу часу, в ньому повинен бути 
присутній дух подвижництва, дух учительства, творчості. Весь 
навчально-виховний процес повинен бути спрямований на 
педагогізацію особистості сьогоднішнього студента, а завтрашнього 
вчителя, який прийде до школи, щоб навчати і виховувати, 
формувати й розвивати учня, допомогти йому ввійти в соціум. 

В цьому напрямку багато робиться цікавого у провідних 
педагогічних закладах України: цікавий досвід накопичений у 
Харківському національному педагогічному університеті ім. Григорія 
Сковороди, Луганському національному педагогічному університеті ім. 
Тараса Шевченка, Харківському гуманітарно-педагогічному інституті 
тощо. Ми посилаємось на ці навчальні заклади оскільки мали 
можливість безпосередньо ознайомитися із цікавим досвідом їх 
роботи. Слід зазначити, що певний досвід накопичено в стінах рідної 
альма-матер – Слов’янському державному педагогічному університеті. 

Упродовж майже сімдесятирічної історії свого існування в 
Слов’янському державному педагогічному університеті склалась своя 



Науково-дослідна робота 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

67

виправдана система громадянського виховання студентів –  майбутніх 
учителів. Із дня посвяти у студенти і до останнього дзвоника, який 
залунає через 4-5 років навчання, триває нескінченний 
цілеспрямований вплив на особистість студента з метою формування 
в них громадянськості, громадянської позиції, громадянської 
самосвідомості тощо.  

Ми й сьогодні пишаємося тими людьми, хто складає золотий 
фонд нашого університету – його ветерани, які пройшли через 
горнила Великої Вітчизняної війни, через випробування повоєнних 
років, хто приймав активну участь у становленні нашого 
університету, хто й сьогодні займається великою й почесною 
справою – навчає й виховує майбутніх учителів. Це вони – викладачі 
Слов’янського державного педуніверситету: доцент кафедри 
української мови та літератури Мірошниченко М.В., доцент кафедри 
філософії Старовєрова Є.Ф., професор Хворостянов О.П., доцент 
кафедри педагогіки та методики трудового навчання Малюта М., 
професор кафедри, доцент кафедри математики Авраменко М.П. 
доцент кафедри філософії Винокуров Я.С., старший викладач 
кафедри біології Чуйко М.П., – честь і совість нашого навчального 
закладу, які своїм ставленням до праці, своєю відповідальністю й 
принциповістю, всім своїм життям, своїм служінням великій справі 
виховання студентської молоді формують особистість справжнього 
вчителя, якому належить сіяти те Добре і Вічне, що в майбутньому 
дасть свої сходи, допоможе нашій державі стати ще могутнішою й 
сильнішою на теренах  сучасності.  

Впродовж десяти років триває плідна науково-дослідна робота 
над проблемою «Гуманізація навчально-виховного процесу», в 
рамках якої на сьогодні захищено біля 20 кандидатських дисертацій, 
серед яких окремі присвячені саме проблемі формування 
громадянина. Це наукові дослідження Калмикова Г.В. 
«Громадянське виховання учнів у педагогічній спадщині Василя 
Сухомлинського» - науковий керівник кандидат педнаук  
Антонець М.Я, Авдіянц Г.Г. «Формування духовних потреб 
молодшого школяра», Панасенко Е.А. «Ідеал учителя у вітчизняній 
педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», 
Коркішко О.Г. «Виховання патріотизму молодших школярів у 
позаурочній виховній роботі», Бондаренко Г.І. «Формування 
загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі 
вивчення української літератури», Нікітіної Н.В. «Формування 
громадянської свідомості в учнів педагогічного ліцею в процесі 
навчання», Олійник О.І. «Виховання національної свідомості 
майбутнього вчителя засобами художнього слова», виконані під 
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науковим керівництвом професора Сипченка В.І., це проведені на 
базі нашого університету міжнародні, всеукраїнські науково-
практичні конференції, що стали визначною подією в житті нашого 
навчального закладу й певним чином вплинули на організацію 
навчально-виховного процесу закладів освіти регіону та України.  

Весь навчально-виховний процес у Слов’янському державному 
педагогічному університеті пронизаний ідеєю виховання 
громадянина, справжнього патріота, який не тільки вболіває за свою 
державу, а, що саме головне, прагне все зробити для того, щоб 
держава наша квітла й зростала, ставала могутньою й сильною. 

Традиційним для нашого закладу стали виховні заходи, 
присвячені до Дня незалежності України, до дня Конституції, до дня 
визволення Донбасу від німецько-фашистських  загарбників, до дня 
Перемоги тощо. Саме в ці дні зростає політична і громадянська 
активність студентів, оскільки цим дням передує цікава кропітка 
робота: триває пошук матеріалів для музею історії університету, 
проходять кураторські години, в яких участь обов’язково приймають 
ветерани війни і праці, здійснюється випуск стіннівок і спеціальні 
випуски університетської газети, здійснюються екскурсії по місцям 
бойової та трудової слави нашого народу, на заняттях із дисциплін 
суспільно-гуманітарного циклу робиться акцент саме на ці дати, 
студенти пишуть реферати, матеріали яких можуть 
використовуватись у виховній роботі як зі студентами так і з учнями 
під час педагогічної практики. Студентський клуб університету 
проводить низку спеціальних заходів, які певним чином впливають 
на громадянську свідомість студентів. 

Важливе місце в системі виховання громадянина займає робота, 
яка здійснюється упродовж усього періоду навчання кураторами 
академічних груп на всіх без винятку факультетах. Ця робота має 
цілеспрямований характер, певну систему і професійну спрямованість. 

Відомими є слова видатного вітчизняного педагога 
К.Ушинського про те, що виховати особистість може тільки 
особистість. Виходячи з цього, ректорат університету разом із 
громадськими організаціями, керівництвом факультетів призначає 
кураторами академічних студентських груп людей, які певною мірою 
відповідають цьому постулату. Адже куратор групи не просто 
контролер з боку адміністрації, а, перш за все, людина, яка 
спроможна допомогти студентові не тільки оволодівати знаннями, а, 
що саме головне, набути позитивного досвіду роботи, який стане 
базовим для майбутнього вчителя, вихователя. Саме від куратора, 
його громадянської позиції, його професійної компетентності 
залежить усвідомлення студентами своєї причетності до державних 
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справ, відповідальності за зроблене и вчинене ними не тільки в 
стінах навчального закладу, а й за його межами. Досягти успіхів у цій 
нелегкій справі можна тільки за умов причетності до життя 
навчального закладу, міста самого куратора групи, який виступає 
взірцем і для студентів, і для мешканців міста. 

Організовані кураторами груп зустрічі з цікавими людьми, 
майстрами своє справи – науковцями і вчителями, керівникам шкіл і 
організаторами виховної роботи, ватажками молодіжних формальних і 
неформальних об’єднань, лідерами й активістами молодіжного руху 
тощо допомагає кураторові здійснювати громадянське виховання 
студентського молоді, яке, як нам видається, виступає провідним 
компонентом формування особистості майбутнього вчителя. 

Педагогічна спадщина Василя Сухомлинського суттєво 
вплинула на формування особистості майбутнього вчителя, 
надавши цьому процесу громадянської спрямованості. Науково-
публіцистичні роботи В.Сухомлинського, його педагогічні роздуми 
активізують освітньо-виховну й просвітницьку діяльність 
педагогічних закладів освіти, допомагають сформувати справжнього 
вчителя, здатного віддати своє серця дітям. 

 
ВИКЛАДАЧ І СТУДЕНТ: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ 

(Викладач і студент: суб'єкт-суб'єктивні відносини. – 
Черкаси. – 27 – 28.11.2008) 

Загальновідомою є теза про те, що спілкування – це процес 
передачі інформації від однієї людини до іншої, передача почуттів, 
думок, переживань тощо. З цим можна погодитись. Однак, 
розглядаючи проблему спілкування у більш широкому сенсі, 
спираючись на дослідження О.О.Леонтьєва, важливо зазначити, що 
спілкування – процес або процеси, що здійснюються всередині 
певної соціальної сукупності – групи, колективу, суспільства 
в цілому, процеси, за своєю сутністю не між індивідуальні, а 
соціальні.  

Сприймаючи вищий навчальний заклад як соціальну 
інституцію, маємо розуміти, що  навчально-виховний  процес вищого 
педагогічного навчального закладу повинен відповідним чином 
впливати на підготовку майбутнього вчителя до його професійної 
діяльності. Для вчителя слово – зброя, завдяки якій він формує 
особистість учня. Виховати особистість може тільки справжня 
особистість учителя. Тож яким повинен бути справжній викладач 
вищого навчального педагогічного закладу, щоб силою свого слова, 



Науково-дослідна робота 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

70 

особистого прикладу впливати на сьогоднішніх студентів, а 
завтрашніх учителів нашої держави! 

Професор, доцент або просто викладач вузу, йдучи до 
студентської аудиторії, повинен чітко усвідомити і пам’ятати про те, 
що і як він скаже студентам. Чи почують його студенти, чи відчують 
його слово, чи воно знайде своє місце в душі студента, залишиться 
в його пам’яті?  Тож перед викладачем постає важливе завдання: як 
організувати процес спілкування зі студентами, щоб за його 
результатами стояли знання, сформувались уміння та навички, 
виникли певні досягнення, виникло бажання й надалі вчитися, а 
потім вчити інших.  

Слід пам’ятати, що під час навчання в процесі спілкування 
обов’язково повинна бути створена взаємодія учасників 
навчального процесу: викладача і студента. Ця взаємодія повинна 
бути побудованою на бажання співпрацювати, чути один одного. 
Викладач і студент повинні взаємодіяти в навчальному процесі не в 
позиції «суб’єкт – об’єкт», а з позиції  «суб’єкт – суб’єкт». Саме тоді, 
на наше глибоке переконання, відбудеться той діалог культур, який 
створить атмосферу порозуміння, творчої співпраці, результати якої 
дадуть радість пізнання, бажання навчатися тощо.  

Що на сьогодні ми маємо. Найчастіше ми спостерігаємо 
ситуацію, коли викладач виступає в ролі інформатора, який робить 
повідомлення за відповідною темою, подає певну інформацію, 
називає джерела, висуває завдання, які будуть розглядатися під час 
практичного заняття. Лекція супроводжується цікавим фактами, іноді 
слайдами, наочністю тощо. Викладач емоційно розповідає про ті чи 
інші речі. Студент після лекції, готуючись до практичного заняття, 
знаходить в підручнику або іншому навчальному посібнику все те, 
про що так цікаво, і, на жаль прикро усвідомлювати, слово в слово 
говорилось на лекції. Або, як найгірший варіант, студент раптом 
виявляє, що зміст лекції – це досить точний переклад тексту 
відповідного російськомовного видання.  

Ми глибоко переконані в тім, що викладач, лектор, має на 
лекції у вигляді тез подати студентам основні положення, дефініції 
тощо, а потім висловити свої, та  й не тільки, думки стосовно 
проблеми, яка розглядається, залучити студентів до обговорення 
суттєвих питань, а може запросити на лекцію вчителя-практика, який 
проілюструє те, про що йде мова. Важливо спонукати до роздумів, 
розпалити невгасний вогонь знань. Стратегія освіти ХХІ століття – не 
тільки професійні якості, знання, вміння та навички, а. перш за все, 
духовно моральна цілісність особистості. В центрі навчально-
виховного процесу є ОСОБИСТІСТЬ студента, а соціум 
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пристосовується до його потреб, бажань тощо. Мені здається, що 
саме така лекція спроможна створити атмосферу творчої взаємодії 
між викладачем і студентом. Саме така лекція або семінар чи 
практичне заняття сприятимуть розвиткові особистості студента. 

Розвиток особистості – процес перманентний. Він припускає 
постійну цілеспрямовану роботу викладача над собою. Згадаймо 
вислів відомого педагога К. Ушинського про те що «вчитель 
залишається вчителем доти, доки сам вчиться…». Для викладача 
педагогічного вузу цей вислів повинен стати тим гаслом, яке спонукає 
його до постійної роботи над собою, над предметом, який він 
викладає, це кропітка робота всіх духовних і фізичних сил, спрямована 
на постійне самовдосконалення. Для викладача вкрай необхідне 
попереднє самопізнання, тобто пізнання кожним педагогом того, чого 
він не знає, не вміє. Не слід боятися, що студенти побачать у своєму 
викладачеві деякі недоліки. Відомий вчений В.К. Буряк, ректор 
Криворізького державного педагогічного університету, стверджує, що 
викладач – не схема, а людина «у плоті». І те, як він усвідомлює свої 
слабкі сторони й переборює їх, ще один із засобів в арсеналі його 
педагогічного впливу на особистість студента.  

Прагнення викладача до самовдосконалення, до висот 
професіоналізму, щире бажання поділитись знаннями, своїм 
досвідом зі студентами – запорука його успіху та авторитету.  

На превеликий жаль ми сьогодні забули про одну важливу 
форму взаємодії викладача і студента в навчальному процесі. Я 
маю на увазі – консультації. Саме тут виявляється повною мірою 
вміння викладача організувати спілкування і співпрацю зі студентом. 
Наші консультації, на жаль, перетворились у зустріч, на якій 
викладач відповідає на запитання, роз’яснює те, що студенти не 
зрозуміли, видає їм готові рецепти тощо.  Сьогодні за вимогами до 
Болонського процесу, який все далі поширюється в освітній галузі, 
питома вага в навчальній роботі відводиться консультаціям. Саме 
тут під час консультацій по-справжньому повинна існувати взаємодія 
викладача і студента. В процесі консультування викладач повинен 
надати студентові допомогу певним чином оволодіти навчальним 
матеріалом, здобути не тільки знання, а перш за все, усвідомити 
сутність предмету, що ним вивчається. Викладач виступає в ролі не 
простого спостерігача, консультанта, а безпосереднього  активного 
учасника процесу пізнання: спрямовує роботу студента, вказує на 
ефективні шляхи оволодіння знаннями,  допомагає зорієнтуватись у 
потоці інформації, вчить відбирати головне, суттєве, надає допомогу 
у вирішенні складних питань, унеможливлює виникнення помилок 
тощо. Саме тут виявляється педагогічний талант викладача, який з 
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позиції інформатора переходить в позицію партнера у здобутті 
знань. Виступаючи в ролі партнера, викладач впливає на студента, а 
студент впливає на викладача. І тут дуже важливо, щоб викладач 
використовував цей вплив для свого професійного зростання та 
самовдосконалення. Як справжні партнери, викладач і студент 
співпрацюють разом. І під час такої співпраці повинна існувати 
спільна мета, спільне завдання, спільний пошук. За таких умов 
співпраця набуває креативності і переростає у співтворчість. Як 
важливо студентові відчути, що поруч з ним висококваліфікований 
спеціаліст, який розуміється в даній галузі, має свою особисту думку 
з приводу даної теми, щиро зацікавлений у його, студентові,  
зростанні, який створює в пізнанні ситуацію успіху, ситуацію 
задоволення від отриманих знань. Крім того поруч не тільки 
викладач, а мудрий порадник, чуйна людина, високий професіонал, 
закоханий у свою справу, який щиро радіє за його, студента, успіхи і 
вболіває за нього у хвилини невдачі.  

І ще ось про що хотілось би мені сказати сьогодні, що на моє 
глибоке переконання, є дуже важливим у навчанні студентів, у 
процесі сумісної діяльності та взаємодії. Очі… Так-так, ви не 
помилились, очі. Що бачить студент у ваших очах: зацікавленість і 
турботу, вогонь вашого серця, тепло вашої душі, чи байдужість? 

Пам’ятаєте слова Л.Толстого: «Очі – дзеркало душі!»? 
Пам’ятайте завжди про це: очі викладача віддзеркалюють його душу, 
його турботу, його зацікавленість долею студента, його переживання 
та сумніви, його страждання від невдалої відповіді, від його 
негативного вчинку тощо. Якщо ваші очі будуть сповнені цих 
переживань, ви, я впевнений в цьому, побачите в очах студента, яким 
чином він сприймає вас і те, про що ви говорите. Ви побачите в очах 
студента: довіряє він вам, вірує у Вас, він поруч із Вами чи далеко за 
межами аудиторії? Щоб у Ваших очах світилась любов і віра в 
студента, в його сили, треба щоб у душі Вашій палав вогник добра.   

Пам’ятаєте, за радянських часів біля вимикача світла було таке 
знаменне гасло: «Уходя, гасите свет!».     

Все верно: электроэнергию надо беречь!  Но у каждого из нас 
есть свой собственный свет – свет души, добрых мыслей и 
поступков. У кого-то он ярче, у кого-то тусклее, но он у всех. И его 
так легко притушить. А то и вовсе загасить эгоизмом, равнодушием, 
злым словом, дурным делом, даже простым невниманием к 
ближнему, к его мелким (на посторонний взгляд) заботам. И самому 
теплее станет в этом непростом и сложном мире. 

Не гасите свет! 
Не гасите – ни приходя, ни уходя! 
Не гасите свет!.. 
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ДУХОВНІ ПОТРЕБИ. ЇХ СУТНІСТЬ І МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ СІМ'Ї 

(Теоретичні питання  освіти та виховання : Зб. наукових 
праць. - Київ: КДЛУ. – № 9. – 2000) 

У детермінації людської діяльності потреби виступають 
головною збуджувальною силою особистості , мають першочергове 
значення в її розвитку. Цілеспрямоване формування духовних 
потреб у сучасного школяра - одне з найважливіших завдань 
сьогодення. 

Отже, першою сходинкою на шляху до формування духовності 
є духовні потреби. Саме вони повинні розглядатися як основа 
духовного життя, духовного розвитку особистості, її духовного 
потенціалу. Під формуванням духовності ми розуміємо процес 
становлення рис, якостей людини, які надалі забезпечують духовне 
ставлення до себе, до світу, до інших. Головною характеристикою 
духовного розвитку особистості, на нашу думку, виступають духовні 
потреби, які починають формуватися в колі сім'ї. Родина - це та 
мала група, той першоелемент соціальної структури суспільства, 
найважливіша функція якої - соціалізація дитини. Хоча Д.Б. Ельконін 
з долею іронії, казав, що не стільки родина соціалізує дитину, скільки 
дитина соціалізує оточуючих дорослих, підкорює їх собі, 
намагаючись сконструювати приємний та зручний для себе світ, що 
не завжди виходить (6). Головна духовна сила родини проявляється 
у внутрісімейних відносинах: почутті спорідненості, природною 
базою якого є прихильність, довіра дітей до батьків. Тобто сім'я - 
обов'язковий чинник нормального духовного виховання. "Кожен з 
нас на протязі всього свого життя залишається духовним 
представником батьківсько-материнськоі сім'ї або живим символом її 
сімейного духу" (2, 57). 

Проблема формування духовних потреб молодшого школяра 
ще й досі залишається відкритою. В системі виховання дитини не 
існує обґрунтованої програми впливу на особистість із метою 
формування її духовних потреб. Актуальною у цьому зв'язку, на наш 
погляд,  є думка відомого українського вченого І.Д. Беха: "... нині у 
педагогіці взагалі не поставлена проблема формування потреб: 
вона не розглядається як спеціальне виховне завдання; такого 
розділу немає у педагогічних підручниках, немає його і в програмі 
виховної роботи школи." (1, 121) 

Для нас важливо мати уявлення, що таке духовні потреби? 
Духовні потреби - це "стан людей, що спонукає їх до створення та 
засвоєння духовних цінностей, до діяльності у сфері культури" 
(3,14). Цей висновок Л.Н. Когана виступає достатньо повним для 
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визначення внутрішньої сутності духовної потреби . Підкреслюють 
наступні головні особливості духовних потреб: 

- вони пов'язані зі знаннями; 
- задовольняються у сфері вільного часу, зв'язок суб'єкту та 

об'єкту безкорисливий; 
- процес задоволення їх - необмежений  (як процес пізнання 

взагалі); 
- служать гармонійному розвитку особистості, пов'язані з її 

світоглядом та світовідчуттям. 
Спираючись на дослідження духовних потреб А.К. Улєдова (5), 

соціогенних потреб Ш.А. Чхартишвілі (6), на визначення духовності 
П.А. Симонова, П.М.Єршова, Ю.П.В’яземського (4), ми прийшли до 
висновку, що незважаючи на всю різноманітність духовних потреб, 
вони мають спільну структуру. Наше розуміння духовних потреб 
дозволило нам відокремити рецептивний та продуктивний структурні 
компоненти духовності: 

- рецептивний - можливість сприймання духовних цінностей, 
емоційне відношення до них, задоволення від побаченого, почутого; 

- продуктивний - проявляється у творчості, духовній діяльності, 
створенні духовних цінностей, які між собою пов'язані, впливають та 
взаємодіють між собою, забезпечуючи механізм дії духовних потреб. 

Маючи на увазі усе вищезгадане, ми визначаємо духовну 
потребу, як специфічну форму самореалізації особистості, пов’язану 
з її світоглядом, свідомістю, співчуттям, як первинну детермінанту 
активності особистості, яка відрізняється цілісністю рецептивного та 
продуктивного структурних компонентів та виявляється в реальній 
духовній діяльності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що потреби 
найбільш рельєфно і повно відображають і духовні цінності, і соціальні 
наміри і душевний стан, і стиль життєтворчості. Останнє спрямувало 
наше подальше наукове дослідження на вивчання існуючого 
реального стану розвитку духовних потреб дітей молодшого шкільного 
віку та їх батьків. З огляду на це, ми припустили, що духовний розвиток 
дорослих людей, у нашому випадку батьків, означає наявність у них 
таких важливих духовних потреб, як: 

- турбота про збереження та розвиток духовності сім'ї та 
оточуючого середовища; незадоволеність рівнем власної духовної 
культури; співпереживання, орієнтація на іншу людину; співчуття 
іншим людям; потреба у виявленні доброти; здатність допомагати 
іншим людям; прагнення покращати життя, активне сприяння цьому 
покращанню; самовдосконалення; духовна культура школи і 
сімейного середовища. 
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Так само ми підійшли до визначення  духовних потреб і дітей, 
враховуючі при цьому особливості віку і шкільного педагогічного 
процесу: співпереживання, співчуття іншим людям; потреба в 
виявленні доброти;  здатність допомагати іншим людям; потреба в 
спілкуванні; потреба в покращанні себе та інших; потреба в знаннях;  
потреба в праці; 

Виходячи із суспільних вимог, ми поцікавились, які духовні 
потреби батьків превалюють в умовах ринкової економіки, в які дитина 
вступає у більшості випадків вимушено не за своїм бажанням. 

Як виявилось, об'єктивно оцінити  духовні потреби батьків і 
дітей досить складно, по-перше, тому, що сама категорія духовних 
потреб чітко не визначена. По-друге, відсутні науково обґрунтовані 
методики визначення духовних потреб. По-третє, на формування 
духовності дітей впливають такі соціальні та психологічні фактори, 
виявити і вивчити які не завжди можливо. 

Відомо, що ціннісні орієнтації розкривають зміст потреб 
особистості. Використовуючи адаптований варіант методики 
“Ціннісні орієнтації” М.Рокіча,  ми вивчили ціннісні орієнтації батьків. 

Обробка даних та їх аналіз, привели нас до таких результатів: 
сучасні батьки на перші місця поставили матеріально забезпечене 
життя, розваги, суспільне призначення, впевненість у собі, щасливе 
сімейне життя. А ось щастя інших , творчість, пізнання, розвиток 
опинилися на останніх місцях. Що стосується інструментальних 
цінностей - перші місця зайняли високі запити, раціоналізм, 
ефективність у справах. На останніх місцях - освіченість, терпимість, 
чесність. Як бачимо, цінності сучасних батьків відповідають 
суспільним реально існуючим цінностям і є відображенням 
соціальних негараздів у державі. 

Дослідження, проведені нами в Донецькій області, засвідчили 
тенденцію відчуження у стосунках між батьками та дітьми, яким 
властивий формально - діловий характер . За нашими даними 54% 
батьків впевнені в правоті своїх дій і не прагнуть міняти методи та 
засоби спілкування. 

Під час відвертих розмов, в процесі аналізу окремих виховних 
ситуацій батьки висловлюються про те, що їм бракує часу, бо треба 
заробляти гроші, якось виживати. Батьки вважають недоцільним 
формування духовності. Ось деякі типові висловлювання-докази: 

- Мене не виховували у дитинстві, то й син так виросте. 
- Головне нагодувати, одягнути. Мої діти не гірше інших. А 

духовність це лише гарні слова. 
- Як би я знала, навіщо ця духовність моїй дитині, тоді б її 

виховувала.  
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- На мою думку, навчити виживати у цьому світі - головне. 
Виросте подякує. Все інше даремно. 

- Сьогодні не до спілкування. Треба виживати, заробляти на 
кусок хліба.  Нічого. Я виросла, і вони виростуть. 

- Цікаві питання ви ставите. Подивиться, хто зараз досягає 
успіху? А ви про співчуття, про співпереживання! Моя дитина 
обійдеться без цього! 

- Хай гуляють! Вони ще зазнають лиха, напрацюються! 
Наведені дані та висловлювання батьків свідчать про 

відсутність у дорослих елементарної педагогічної культури, засобів 
гуманістичного спілкування, на базі якого виростають та 
зміцнюються духовні потреби, які передбачають особливий характер 
взаємин, добропорядність у стосунках між членами родини, 
недостатню можливість якісно виконувати низку сімейних функцій. 

Решта батьків (37,7%) нібито все роблять для дитини (купують 
дорогі речі, смачні їжу, тощо) натомість постійно нав'язують свою 
волю, придушують дитячу ініціативу. Значна кількість дорослих 
(51,5%) за нашими спостереженнями, заперечують духовність у 
своїх дітей, що є наслідком нерозуміння самоцінності та унікальності 
внутрішнього світу дитини, перспектив духовного розвитку. 

Цікавими для нашого дослідження стали  відповіді батьків про 
відпочинок. 90% дорослих не уявляють собі вільне проведення часу 
без спиртного. Інша частина відповідає, що головне поспілкуватися, 
поспівати. Дуже обмежений відсоток дорослих (1,9%) вважає, що 
треба допомогти природі, фотографувати , знайомитись з новим 
фактами з життя тварин та рослин. 

Наведені дані свідчать про те, що бездуховність, моральне 
здобуття, дегуманізація людських стосунків повною мірою торкнулися 
сучасних батьків. Ці процеси стають на перешкоді формування 
духовних потреб у дітей молодшого шкільного віку, гальмують 
духовний вплив родини. Тому дуже цікавою стала для нас інформація, 
отримана в процесі анкетування, метою якого було з'ясувати, як 
впливає реальна соціально-економічна ситуація на сучасну сім’ю. 

Невпевненість, страх та песимізм відчувають 54,5% батьків. 
Останнє накладає свій відбиток на формування духовних потреб 
дитини. Тільки 5% дорослих впевнені у майбутньому. Ми 
зафіксували трансформацію, зміну культурних цінностей сучасних 
батьків 90-х років. Більшість батьків (45%) надають перевагу 
художнім цінностям західного зразка, що не завжди є орієнтацією на 
високі гуманістичні зразки закордонного мистецтва. 57% батьків із 
задоволенням дивляться низькопробні бойовики та трилери. Родина 
функціонує в надзвичайно насиченому інформаційному оточені, яке 
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нерідко створює й пропагує в стосунках з довкіллям культ сили, 
жорстокості, бездуховності й цинізму. При цьому час від часу 
присутні і діти, які пасивно" проковтують " інформацію, яка лише 
шкодить особистості, що розвивається. Як бачимо, така зміна 
культурних цінностей негативно впливає на формування духовних 
потреб молодшого школяра. Відсоток батьків, що надають перевагу 
вітчизняній літературі та культурі значно менший 32%. 

Таким чином, реальне життя з його труднощами, протиріччями, 
негараздами, великою мірою впливає на батьків та їх духовність. 

Звернемося до молодшого школяра. Яскравим прикладом 
запитів та потреб малюків є різноманітні фантастичні ситуації. Дітям 
було запропоновано закінчити висловлювання: "Як би я був 
чарівником...", "Подарунок Інопланетянам від землян", "Як би до 
тебе припливла золота рибка". Наведемо деякі типові приклади 
відповідей дітей: 

- Як би я був чарівником, то став би самим багатим в цілому світі. 
-... був би самим головним у державі. 
Ось як діти уявляють собі життя на іншій планеті: 
- Там усі дуже багаті, ситі, в усіх є житло. 
- Батьки там не лаються, не б'ються 
- Живуть тільки діти без дорослих , їм дуже гарно самім. 
- Багато ігор та ласощів. 
Нами ретельно аналізувалися відповіді дітей, які свідчать про 

труднощі у спілкуванні з дорослими, формальні стосунки у сім'ї, 
відсутність гуманних методів виховання, що впливає на формування 
духовних потреб молодших школярів. Переважна кількість 
досліджуваних демонструє яскраво виражені егоїстичні тенденції - 
67,8%. Мріють про матеріальні блага - 25,7%, про злагоду в сім'ї - 
13,4%. 

Аналізуючи, порівнюючи стан духовних запитів та потреб у 
батьків та дітей, ми спробували дати відповідь на таке питання: чи 
існує пряма залежність між досліджуваними рівнями духовного 
розвитку? Багаточисленні спостереження, анкетування , бесіди з 
дорослими та молодшими школярами привели нас до висновку, що 
прямої залежності не має. Так у батьків, середній рівень духовного 
розвитку а у дитини низький. Причини можуть бути різні: брак 
вільного часу, лінощі батьків, байдужість до духовних потреб дитини, 
недооцінка етапу молодшого шкільного віку в розвитку особистості, 
нерозуміння його самоцінності та унікальності. Цікаво, що у батьків з 
низьким рівнем духовного розвитку, зустрічаються діти з високими 
духовними прагненнями та потребами. В багатьох випадках такі діти 
виховуються на протилежних прикладах, як "не можна жити". 
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Низьке матеріальне становище сім'ї ще не означає низький 
рівень духовності дитини. Навпаки, діти з таких сімей здатні більше 
чим інші співчувати, співпереживати, проявляти доброту, бути 
доброзичливими . 

У сверхзабезпечених та високозабезпечених сім'ях ми 
спостерігали значні труднощі у вихованні та духовному розвитку 
родини. Саме такі сім'ї для нас були проблемними. 

Таким чином, результати проведеного дослідження дають 
підстави вважати , що сучасна сім'я переживає нелегкі часи. Триває 
процес переоцінки цінностей. Перевага надається матеріальним 
запитам та потребам, на перші місця у вихованні висуваються 
прагматизм, гедонізм, прагнення успіху за будь-яку ціну; ми 
спостерігаємо недостатню можливість багатьох сімей якісно 
виконувати свої функції. Це сприяє зростанню напруженості, 
нетерпимості один до одного, негативному сімейному мікроклімату, 
втраті повноцінного спілкування. На процес формування духовних 
потреб молодшого школяра впливають цілий ряд факторів: тип і 
культура сім'ї, спілкування між членами сім'ї; ставлення до дитини з 
боку дорослих; ціннісні орієнтації батьків; методи сімейного 
виховання; соціальний статус дитини в класі; специфіка форм і 
засобів, методів педагогічного впливу. Не зважаючи на це, ми не 
виявили прямої залежності духовних потреб від стану духовних 
потреб батьків. 

 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

(Гуманізація навчально-виховного процесу : Збірник наукових 
праць. – Вип.14. - Слов’янськ : СДПІ, 2001. – С. 43 – 47) 
Подальше прискорення, модернізації освіти та науки, 

нарощування фізичних, інтелектуальних, моральних та інших 
сутнісних сил особистості, які забезпечують її самоствердження і 
самореалізацію, вимагає від сучасних випускників вищих закладів 
освіти оволодіння конструктивними підходами, ефективними 
моделями, продуктивними психолого-педагогічними технологіями 
пізнання, вдосконалення творчого потенціалу особистості в процесі 
виконання майбутніх функцій. 

Перед сучасною школою сьогодні стоять складні завдання, які 
вимагають підвищення загальнопедагогічної підготовки учителя, яка 
покликана озброїти студентів педагогічних вузів знаннями основ 
педагогічної теорії та шкільної практики, розвинути у них професійне 
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мислення, сформувати педагогічні уміння і навички, виховати 
майбутнього вчителя як активну творчу особистість. 

До поняття підготовленості студентів до професійно-
педагогічної діяльності відносять такі критерії: глибокі наукові, 
спеціальні та педагогічні знання, відповідний рівень вихованості, 
загальнолюдську культуру та інтелігентність, педагогічну 
спрямованість, компетентність і діловитість, гуманістичну духовність, 
широку ерудицію і соціальну активність. 

Розвиток інтелектуальних можливостей випускника, 
сформованих на основі глибокої і послідовної роботи в галузі 
вивчення теоретичних проблем сучасної педагогічної науки, серед 
усіх компонентів педагогічної підготовки вчителя є одним із 
основних. 

Система загальноосвітніх знань, умінь і навичок є загальною, 
єдиною, необхідною кожному учителеві іноземної мови для 
реалізації його соціально-професійних функцій. Весь комплекс 
педагогічних дисциплін визначає професійну спрямованість 
університетської педагогічної освіти і складає основу професійної 
підготовки студентів. 

Вчитель майбутнього – вчитель-філософ. Він глибоко осмислює 
той світ, в якому живе. На нашу думку, кожен вчитель повинен 
концептуально усвідомити свій предмет. Без цього він не зможе 
працювати. Існує певний набір професійних вимог до вчителя, який 
цілком не вичерпується знанням відповідного предмету і вивченими у 
вузі теоретичними положеннями загальної дидактики та методики. 
Головне в цих вимогах, як правильно відзначає Н.В.Кузьміна, - це 
вміння, пов'язані з різними видами діяльності, до яких вчитель повинен 
вміти залучати учнів.  

Важливою підвалиною творчості вчителя іноземної мови є 
психолого-педагогічне мислення, яке передбачає нестандартний, 
пошуковий підхід до будь-яких проблем організації та проведення 
педагогічного процесу і постійне його вдосконалення, всебічний 
аналіз навчально-виховних заходів з позиції сучасних досягнень 
психологічної, педагогічної та інших наук, постійного вдосконалення 
свого психолого-педагогічного досвіду і уміння бачити, знайти щось 
нове, оригінальне у кожному педагогічному явищі, на перший погляд, 
навіть повсякденному. 

Професії вчителя присвячені перші лекції,  викладачів кафедр 
педагогіки, які вони читають у перший день занять для 
першокурсників усіх спеціальностей.  У них розкриваються завдання 
педагогічної професії, її характерні особливості, шляхи формування 
особистісних якостей, необхідних наставникам дітей та молоді. 
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Складові частини педагогічної майстерності розкриваються в 
процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін протягом 
всього періоду навчання студентів у вузі. Важливою умовою є 
формування професійно-педагогічної направленості кожного 
викладача на свій предмет, свою професію.  

Позитивно впливає на студентів викладач, який виявляє 
творчий підхід до своєї діяльності, постійно прагне до пошуків, до 
власного зростання, самовдосконалення. Широкі можливості для 
підвищення пізнавальної активності студентів створюються на 
лекціях з педагогіки, на яких з метою активізації мислення студентів 
аналізуються приклади з досвіду роботи вчителів, подаються 
дискусійні питання, розглядаються різні точки зору. 

Інтерес до педагогіки підвищується, якщо викладач зачитує 
уривки з книг, статей, ілюструє виклад прикладами з практики, 
описами конкретних педагогічних ситуацій. Керуючись положенням, 
що в процесі активної пізнавальної діяльності формується інтерес до 
вивчення педагогіки, до педагогічної професії, викладачі нашого вузу 
використовують на своїх заняттях прийом вибору правильної відповіді 
з кількох запропонованих. Вибір  правильної відповіді поєднується з її 
аналізом, співставленням, спонукає осмислювати одержану 
інформацію і певною мірою активізувати увагу на лекціях або 
семінарах. Щоб показати творчий характер педагогічної діяльності, 
підвищити активність студентів на заняттях, виробити вміння 
орієнтуватись у конкретних педагогічних ситуаціях, на практичних 
заняттях з педагогіки студентам пропонують проаналізувати й оцінити 
різні практичні ситуації, ставляться певні логічні завдання. 

При цьому аналізуються, зіставляються різні відповіді з тим, 
щоб залучити до активної роботи якомога більшу кількість студентів, 
знайти найбільш правильне розв'язання задачі. 

Для прояву творчої активності потрібно насамперед 
усвідомлено засвоювати систему знань, умінь і навичок. Водночас 
необхідна і така організація процесу навчання, яка викликає потребу 
в творчому їх застосуванні. 

Це можливо в ході проведення семінарських занять з 
педагогіки, коли студенти залучаються до розв'язання проблемних 
завдань, які спрямовані на уточнення суттєвих ознак, понять, 
встановлення зв'язків між однорідними поняттями; вирішували 
проблемні задачі, які вимагають від майбутнього вчителя не лише 
практичних знань, а й прийняття правильного педагогічного рішення 
або критичного аналізу помилок, які допущені в конкретній 
педагогічній ситуації. 
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Розв'язання педагогічних завдань – це своєрідна імітація 
процесів вироблення і прийняття рішень, які реально існують у 
діяльності школи. В ході розв'язання педагогічних завдань у 
студентів розвивається уява, уміння логічно мислити, передбачати, 
формується здатність до винахідництва, здатність долати конфліктні 
ситуації. Творчому, аналітичному мисленню навчаються студенти 
при розв'язанні та розробці педагогічних ситуацій. Цей процес 
здійснюється за таким алгоритмом: з'ясувати, які дійові особи 
створили ситуацію, встановити, за яких умов виникла ситуація; 
проаналізувати дії кожної дійової особи, оцінити їх дії у 
взаємозв’язку та взаємообумовленості; розробити декілька рішень 
ситуації; вибрати оптимальний шлях до розв'язання ситуації, 
обґрунтувавши його. 

Різноманітність і неповторність педагогічних ситуацій вимагає 
від учителя уміння самостійно переосмислювати теоретичні знання, 
уміння перекладати їх на мову практичних дій і знаходити найбільш   
раціональні способи розв’язання педагогічних задач. Не випадково 
останні роки особлива увага приділяється вивченню умов і факторів, 
які сприяють розвитку творчого потенціалу особистості вчителя. Як 
відомо, більшість дослідників підкреслюють, що саме творчість є 
найбільш суттєвою характеристикою педагогічної діяльності 
(Абдулліна О.А., Кузьміна Н.В., Леонтьєв А.Т., Сластьонін В.О.). 

Проводяться колоквіуми, на які студенти готують окремі 
питання з тієї чи іншої педагогічної проблеми. Наприклад, 
“Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя”, 
“Учнівське самоврядування в умовах сучасної школи”, “Система 
роботи школи з обдарованими дітьми” тощо. Така форма 
проведення занять активізує інтелектуальну діяльність студентів, 
розвиває їх творчий пошук.    

Важливою передумовою формуванню творчих вмінь є 
організація викладачем творчого процесу на заняттях та залучення 
студентів до активної участі в ньому. Цьому сприяють рольові 
дидактичні ігри. Так, при вивченні курсу педагогіки ми проводили 
дидактично-рольові ігри "Засідання батьківського комітету" та 
"Класна година". В кінці заняття ми проводили аналіз підготовки та 
проведення цих заходів, виставляли оцінку за повноту розкриття 
ролі та акторську майстерність. 

Під час такого заняття у студентів є можливість максимально 
розкрити свої творчі здібності, своє бачення проблеми, випробувати 
себе на професійну компетентність, посилити мотивацію навчання 
тощо. 
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Використання на заняттях рольових ігор розвиває не тільки 
знання у майбутніх фахівців, активізує і загострює сприймання 
матеріалу, дає можливість програвати конкретні педагогічні ситуації, 
формує уміння встановлювати контакти, проявляти ставлення до 
вихованців, але й дозволяє вивчати і узагальнювати досягнення 
педагогічної науки та шкільної практики, поновлювати, поглиблювати 
зміст та технології професійного навчання студентів. 

Такі ігри сприяють розвитку творчого аналітичного мислення 
студентів, вмінню переконливо викладати свою думку, дискутувати, 
відстоювати свою точку зору. 

На практичних заняттях викладачі звертають увагу на види, 
форми і методи виховної роботи класного керівника, техніку 
проведення конкретних виховних заходів. Разом із тим вони 
допомагають студентам оволодівати такими важливими 
узагальненими уміннями й навичками, як: використання педагогічних 
знань у вирішенні конкретних завдань, визначенні мети того чи іншого 
заходу, вибір літератури, складання конспекту тощо. Спеціально були 
введені практичні завдання спрямовані на вивчення методів 
педагогічного впливу на дітей, роботи з “важкими” дітьми, з батьками. 
Мета цих занять полягає в осмисленні студентами теоретичного 
матеріалу та формуванні певних вмінь, а саме: вміння аналізувати 
досвід виховної роботи вчителя, вихователя, свою особисту діяльність 
(для цього використовувалися педагогічні спостереження, аналізи 
уроків, виховних заходів), вміння вирішувати педагогічні завдання з 
практики сучасного шкільного життя. 

Впроваджуючи в навчальний процес нетрадиційні форми 
занять (ділові ігри, розв'язання педагогічних завдань), ми  
намагаємося досягти свідомого засвоєння теоретичних знань 
(педагогічні диктанти, наукові повідомлення, курсові роботи), 
сформувати творчі здібності під час педагогічної практики, а також 
прагнемо коректувати їх упродовж усього періоду навчання у вузі. 
Така система роботи певним чином впливає на процес розвитку 
творчого потенціалу майбутніх вчителів. 

На якість професійної підготовки студентів суттєво впливає 
методичний рівень занять, який може забезпечити лише викладач, 
озброєний останніми досягненнями методичної, педагогічної та 
психологічної науки. 

Сучасний навчальний процес має бути раціонально 
побудований. Це означає чітку цільову установку на початку заняття, 
цікавий, аргументований і мотивований виклад навчального 
матеріалу, використання найбільш ефективних методів закріплення 
матеріалу, застосування технічних засобів (магнітофон, слайди, 
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кодоскоп тощо), різних видів наочності (таблиці, схеми, іграшки, 
кінофільми) та роздаткового  матеріалу, активізацію емоційних, 
вольових та інтелектуальних здібностей студентів. 

Заняття, проведені на таких засадах, не тільки цікаві, вони 
результативні, і надійно формують у студентів знання, вміння та 
навички, необхідні для роботи над оригінальною літературою 
іноземною мовою, розвивають логічне і творче мислення студентів, 
активізують їхню діяльність і мають професійно-педагогічну 
спрямованість. Все це, безумовно, сприяє формуванню майбутнього 
вчителя. Такі заняття вимагають постійної активності викладача, 
творчого пошуку, на який здатні викладачі, віддані справі, якій вони 
служать. 

Розглянуті вище питання підготовки майбутніх вчителів, 
визначені нами, як провідні. Вони складають основу, без якої, на 
нашу думку, вчителю неможливо вирішувати завдання, що 
виникають в процесі його складної та багатогранної діяльності. 

 
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

(Гуманізація навчально-виховного процесу : Збірник наукових 
праць. – Вип.11. – Слов’янськ : СДПІ, 2001. – С. 3 – 7) 

Одним із засобів успішної підготовки студентів до роботи 
вчителя, класного керівника є педагогічна практика, яка забезпечує 
поєднання теоретичної підготовки майбутнього вчителя із практичною 
діяльністю у школі В процесі практики закріплюються й поглиблюються 
теоретичні знання, що були набуті в вузі, виробляються професійні 
вміння й навички, розвиваються творчі здібності, педагогічне 
мислення, інтенсифікується процес формування професійних 
особистісних якостей. Важливого значення набуває розвиток 
комунікативної культури майбутніх вчителів, формування навичок 
педагогічної взаємодії та співробітництва. Сучасна школа вимагає від 
вчителя знань із технології індивідуального підходу та методики 
індивідуальної роботи, групової взаємодії та колективної творчої 
діяльності. Особлива увага приділяється орієнтації на розвиток учнів, а 
не на трансляцію знань, тому педагогічний процес повинен будуватися 
як організація творчої взаємодії учнів та вчителя на підставі технології 
особистісно-орієнтованого навчання. 

Педагогічна практика як форма професійного навчання у 
вищому педагогічному закладі освіти проводиться в умовах, 
максимально наближених до професійної діяльності: діяльність 
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студентів у період практики є аналогом професійної діяльності 
вчителя, організовується в реальних умовах закладів освіти і 
виховання. У процесі педагогічної практики є можливість певною 
мірою осмислити педагогічні явища і факти, закономірності і 
принципи навчання і виховання, оволодіти професійними уміннями, 
досвідом практичної діяльності. Крім того, перехід суспільства на 
ринкові відносини вимагає формування у студентів педвузів таких 
особистісних і професійних якостей, які б дозволили їм без 
особливих внутрішніх бар'єрів почати трудовий шлях у постійно 
змінюваних умовах діяльності сучасної школи. Включення студента у 
процес неперервної практики в закладах освіти з першого курсу 
максимально сприяє розв'язанню цієї актуальної соціально-
педагогічної проблеми, визначеної серед пріоритетних завдань 
цільової програми "Вчитель", МОН та АПН України. 

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами 
сучасними методами і формами організації навчально-виховного 
процесу в загальноосвітній школі, формування у них на базі 
одержаних в інституті знань професійних умінь і навичок для 
прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 
для професійної діяльності умовах, виховання потреби 
систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх в 
практичній діяльності. 

Успішна організація педагогічної практики студентів у школі 
неможлива без усвідомлення її наукових основ. На жаль, сьогодні 
вона проводиться без певного осмислення тих психолого-
педагогічних завдань, реалізація яких створює належні умови для 
збагачення майбутніх вчителів знаннями теорії навчання і 
виховання, педагогічними уміннями та навичками і для розвитку у 
студентів інтересу до вчительської діяльності. Найчастіше студенти 
просто копіюють роботу вчителів і класних керівників і, що саме 
прикро, навіть їхнє ставлення до учнів, яке, на жаль, не завжди 
буває позитивним. В результаті цього педагогічна практика губить 
свою навчаючу спрямованість, а робота, яку проводять студенти, не 
піднімається на рівень педагогічної творчості. 

Проблеми педагогічної практики повинні цікавити не лише 
викладачів вищого навчального закладу, а й учителів, які сьогодні 
стоять за вчительським столом. Нинішній студент завтра прийде на 
зміну вчителеві і буде виховувати сьогоднішніх хлопчаків і дівчат, а 
завтрашніх громадян незалежної України. Чи в змозі буде він виконати 
це важливе завдання? 

Замислюючись над цим, ми прийшли до висновку, що для 
більш ефективної  організації педагогічної практики, в якості 
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наукового підходу слід застосовувати психолого-педагогічну теорію 
формування умінь і навичок. 

Студент, знаходячись в стінах школи, повинен спостерігати й 
осмислювати свою самостійну навчально-виховну роботу через 
призму теорії навчання і виховання, яку він вивчає в педагогічному 
інституті. Для цього треба з перших днів педагогічної практики в 
школі закріплювати й розвивати у майбутніх вчителів потребу 
постійно поширювати і поглиблювати психолого-педагогічні знання. 
Студент повинен  з’ясувати конструктивно-творчий характер 
вчительської праці й оволодіти  вмінням негайно вирішувати  
навчально-виховні завдання, які постійно виникають і потребують  
педагогічного втручання з боку вчителя. Окрім того, під час 
педагогічної практики  слід вчити студентів умінню аналізувати 
досягнуті результати, формувати у них уміння спостерігати, вивчати 
і аналізувати передовий педагогічний досвід, який є невичерпним 
джерелом вчительського натхнення і творчості. 

Вирішити ці питання можна лише за умов правильної 
організації  педагогічної практики.  

Перш за все, щоб вся робота, яку студент проводитиме під час 
педагогічної практики в школі, була ним осмислена  й усвідомлена, 
треба щоб він звернувся до психолого-педагогічної теорії, щоб у 
нього виникла потреба в постійному вивченні наукових праць із 
питань навчання та виховання. З цією метою на передодні 
педагогічної практики кафедра педагогіки проводить цикл науково-
практичних заходів, а саме: педагогічні читання, практичні 
конференції, круглі столи, семінарські заняття, співбесіди по 
актуальним проблемам педагогічної теорії і практики, зустрічі з 
майстрами педагогічної праці, педагогами-новаторами, вчителями-
методистами базових шкіл. Бібліотека інституту разом із 
викладачами кафедри педагогіки організовують огляд нової 
педагогічної та методичної літератури. 

Зупинимось на такій формі роботи, як  проведення співбесід. 
Вони присвячені актуальним проблемам навчально-виховного 
процесу: педагогічні основи розвитку в учнів інтересу до навчання, 
шляхам активізації пізнавальної діяльності учнів, функції перевірки 
знань, умінь та навичок , важливим шляхам організації самостійної 
роботи учнів на уроці тощо. Ці співбесіди плануються заздалегідь і 
проводяться раз на тиждень. При обговоренні визначених питань 
студенти користуються підручниками, додатковою літературою, 
статтями з педагогічних журналів, матеріалами наукорих збірників та 
інше.  Саме найголовніше – щоб вони впевнились у тому, що без 
поглиблення в психолого-педагогічну теорію неможливо успішно 
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навчати й виховувати учнів. Разом з тим всі викладачі кафедри 
педагогіки вимагають  від студентів, щоб кожний із них усвідомлював 
та обґрунтовував  свої прийоми роботи з дітьми.  

Другим головним напрямком у підготовці студентів до 
педагогічної практики  є робота по формуванню у них готовності 
організовувати і проводити виховні заходи, організовувати виховну 
роботу зі школярами у позаурочний час. Відомо, що сформувати 
якості вихователя неможливо без активної участі самих студентів у 
виховному процесі вищого навчального закладу. Тому ми прагнемо, 
щоб виховний процес педагогічного вузу мав практичну професійну 
спрямованість. Саме з цією метою кафедра педагогіки розробила 
тематику виховних  заходів, в яких повинні взяти участь всі студенти. 
Тільки за умов активної участі студента у виховній роботі у них 
формуються організаторські, комунікативні, когнітивні якості, 
формуються уміння в написанні сценарію і проведенні цих заходів. 
Студенти вчаться визначати головні напрямки виховного процесу, 
вчаться визначати мету виховного заходу і шляхи реалізації цієї 
мети. Раз на місяць викладачі кафедри проводять семінари з питань 
організації виховного процесу, вчать студентів оволодівати  
технологією виховного процесу. На практичних заняттях студенти 
вчаться писати сценарій виховного заходу, самі готують різноманітні 
заходи, а потім їх аналізують. 

Ефективною формою підготовки студентів до проведення 
виховної роботи під час педагогічної практики є показові виховні 
заходи, які організовують викладачі кафедри разом зі студентами 
або  прямо в школі, як це робить доцент Омельченко С.О. Без 
сумніву велику користь приносять студентам круглі столи і вечори, 
які проводять доценти Євтухова Т.А.,  Внукова І.П., Ковальова О.В., 
Крутогорська Н.Ю., Капацина В.І.  Не можна не назвати конкурси 
педагогічної майстерності, що їх організовує доцент Переухєнко Г.І.  
Все це сприяє формуванню у студентів готовності виконувати одне 
із найважливіших завдань педагогічної практики – організацію 
виховного процесу в школі. 

Для оволодіння навчальними і виховними вміннями велике 
значення має те, щоб студент методично грамотно і правильно склав 
конспект уроку, враховуючи при цьому досягнення методики предмету, 
який він викладатиме в школі. Важливим моментом в цій справі є те, 
щоб студент міг “програти” свій майбутній урок зі студентами своєї 
групи. Це допомагає йому уникнути різних помилок на уроці в школі. Як 
правило таке попереднє тренування забезпечує студентові 
впевненість у собі, сприяє вільному оволодінню педагогічними 
уміннями та навичками, допомагає успішно підготуватися до уроку і 
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провести його. В цілому така робота позитивно впливає на 
формування інтересу до педагогічної діяльності. 

Суттєве місце в педагогічній практиці займає осмислення 
студентами конструктивно-творчого характеру навчально-виховної 
роботи вчителя. Ми прагнемо навчити студента здійснювати на 
практиці розроблені нашою кафедрою методичні розробки та 
рекомендації із різних напрямків навчально-виховного процесу 
сучасної загальноосвітньої школи. Виходячи з цього, кожен студент-
практикант  має завдання науково-дослідного характеру, відповідно до 
наукових інтересів методиста. Ці завдання заздалегідь обговорюються 
зі студентом або групою студентів, які працюють як правило в одній 
школі. Разом із викладачем-методистом студенти розробляють план 
проведення дослідної роботи, визначають ключові питання, шляхи 
реалізації мети завдання тощо. Методист, відвідуючи практику, 
організує спостереження, проведення наукового експерименту, вчить 
студентів збирати і обробляти отримані дані і т.ін.. Як правило, наукові 
завдання частіше пов’язані з проблемою, над якою працює школа. 
Таким чином студенти практиканти допомагають вчителям школи 
вивчити проблему, яка цікавить педагогічний колектив, намітити 
шляхи вирішення цієї проблеми тощо. 

Досить складним завданням є навчання практикантів умінню 
вивчати родину школяра, вмінню співпрацювати з батьками. Це дуже 
серйозна і копітка робота, до якої, як правило, студенти не готові. 
Сформувати у студентів-практикантів уміння працювати з сім’єю 
школяра, з батьками учнів допомагає запропонований спецкурс: 
“Педагогічні основи роботи вчителя з сім’єю школяра”. На жаль, 
правда цей спецкурс читається тільки на факультеті підготовки 
вчителів початкових класів. Але все таки ми прагнемо дати студентам 
методичні поради, рекомендації з цих важливих питань. При 
відвідуванні методистом школи і під час консультацій викладачі-
методисти, знаючи прогалини в навчальних планах факультетів, 
надають студентам практичну допомогу. Окрім того на кафедрі 
розроблені методичні рекомендації для вчителів шкіл і студентів-
практикантів по роботі з сім’єю школяра. В них студент знайде 
відповіді на важливі питання з цієї проблеми. 

Важливим завданням педагогічної практики є навчання 
студентів умінню аналізувати навчально-виховну роботу, яка 
проводиться в школі, узагальнювати її позитивні сторони. 
Вирішується це питання таким чином. Під час проведення занять 
студент отримує тему  дослідження, яка пов’язана з аналізом його 
діяльності під час проходження педагогічної практики. В процесі 
самої практики студент отримує кваліфіковану допомогу з боку 
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методиста і пише реферат, який потім обговорюється в підгрупі. При 
оцінці педагогічної практики  ця робота студента враховується. 
Позитивним, на нашу думку, тут є те, що студент вчиться вивчати 
передовий педагогічний досвід, а також описувати його, визначивши 
при цьому його позитивні сторони. 

І ще про один аспект організації педагогічної практики студентів 
слід сказати. Це вибір бази педагогічної практики. Сьогодні в 
складних економічних умовах школи не завжди отримують платню 
за  керівництво педагогічною практикою студентів. Та й, на 
превеликий жаль, із навчальних планів чомусь вилучено 
лабораторні роботи з педагогіки та методики викладання окремих 
предметів, що негативно впливає на якість підготовки майбутнього 
фахівця. Тому необхідна цілеспрямована робота з керівниками шкіл, 
учительськими кадрами по організації підготовки майбутнього 
вчителя. Тут слід використовувати особисті зв’язки, заохочувальні 
моральні стимули, які б допомогли б вирішувати важливе завдання. 
Викладачу інституту належіть в цій роботі важлива роль. Від його 
професійної майстерності і компетентності, від його привабливості і  
педагогічного такту в певній мірі залежить успіх практики. 
Використовуючи особисті контакти з керівниками шкіл і вчителями, 
методист прагне створити атмосферу довіри вчителя до студента, а 
також умови для їх творчого співробітництва. Якщо шкільний 
учитель проникнеться подвижництвом у цій великій справі, успіх 
педагогічної практики гарантовано.  

Таким чином, цілеспрямована реалізація розглянутих нами 
положень створює умови для підвищення ефективності педагогічної 
практики студентів та вдосконалення підготовки майбутніх вчителів 
до навчально-виховної роботи в школі. 

 
ПРОБЛЕМА ІДЕАЛУ ВЧИТЕЛЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ЖУРНАЛІСТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ  ХХ СТОЛІТТЯ 

(Вісник Слов’янського державного педагогічного 
університету / Відповід. ред. Рукасов В.І. – Слов’янськ, 2005. – 
Вип. 1. – 298 с. – С. 181 – 188. У співавторстві з Панасенко Е.А.) 

Глибокі соціально-економічні та політичні зміни в Україні 
викликали необхідність реформування системи освіти. У зв’язку з 
виникненням і розвитком ринкової економіки, гуманізацією і 
демократизацією суспільства постали питання про розвиток 
духовного, інтелектуального та економічного потенціалу країни, про 
формування особистості вільного громадянина. За останні кілька 
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років у вітчизняній педагогічній науці відбулися суттєві зміни,  
пов’язані з постановкою нових цілей освіти, з появою нових типів 
навчальних закладів, з оновленням змісту і технологій навчання й 
виховання. Це й визначає необхідність реформування системи 
підготовки педагогічних кадрів. 

Професія вчителя – одна з найшляхетніших на землі, тому що 
саме педагог творить характер, індивідуальність, неповторну 
особистість дитини, формує майбутнє свого вихованця. Проте 
сьогодні більшість шкільних учителів перетворилися на вузьких 
професіоналів, які мислять у межах свого предмету. Сучасне 
суспільство ставить перед педагогами якісно нові 
вимоги. Недостатньо уже володіти лише психолого-педагогічними, 
предметними знаннями, певною методикою. Нинішній стан  освіти в 
Україні вимагає рішучої зміни духовного світу вчителя, розвитку 
науково-педагогічного мислення, розширення професійної та 
національної самосвідомості.   

Прагнення до ідеалу – це прагнення до гармонії і вдосконалення, 
без чого вчитель деградує як фахівець. Ідеал є тією рушійною силою, 
яка спонукає педагога до моральної, інтелектуальної та професійної 
довершеності. 

Слід зазначити, що на будь-якому історичному етапі, в кожному 
суспільстві існують два педагогічні ідеали. Перший представлений 
духовними вчителями людства (Ісус Христос, Будда). Це 
абсолютний, безперечний, найвищий ідеал, який свідомо 
недосяжний. Його призначення – бути орієнтиром, маяком, вищим 
взірцем, провідною зіркою, до якої мають прагнути всі люди, а тим 
більше вчителі. Абсолютний ідеал є непохитним фундаментом, 
базою для створення другого, досить спрощеного ідеалу, який має 
реальне втілення. Це так званий ідеал зразково-показового 
педагога. У психолого-педагогічній думці його визначають як 
“реальний ідеал” учителя.  

Проблема ідеалу вчителя в наш час набула особливої 
актуальності.  Падіння комуністичної ідеології викликало необхідність 
переосмислення основних педагогічних положень і висновків, 
переоцінки всієї історії педагогіки. Розпочався процес повернення із 
забуття спадщини відомих вітчизняних педагогів-науковців, учителів-
практиків. Виявилося, що науково-педагогічна спадщина минулого 
актуальна і в наш час. Ретельне її дослідження і глибокий аналіз 
допоможуть знайти правильні шляхи вирішення багатьох сучасних 
проблем педагогічної науки. 

З іншого боку, ідеал учителя, що його пропагувала радянська 
школа, втратив своє значення, як нездатний задовольнити духовні 
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потреби суспільства. Вітчизняна педагогіка поки що не 
запропонувала суспільству новий ідеал учителя – людини 
високоморальної, духовно багатої, активного громадянина й 
досконалого професіонала. Такий ідеал повинен стати метою для 
кожного українського педагога. Сучасна школа підготовки 
педагогічних кадрів в Україні повинна спрямувати свої зусилля на 
формування таких особистостей. 

Педагогічна журналістика другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
була цікавим та значним явищем, відігравала провідну роль у 
суспільно-педагогічному житті держави. Серед багатьох науково-
теоретичних та практичних проблем у ній вперше в історії 
педагогічної думки було не тільки висунуто питання про ідеал 
учителя, а й проведено його всебічне обговорення, осмислення, 
доведено  значущість і необхідність. Досягнення педагогічної 
журналістики необхідно використовувати в сучасній педагогічній 
теорії та практиці, відбираючи і переосмислюючи з її надбань усе 
раціональне й цінне.  

Загальним питанням розвитку педагогічної журналістики другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. присвячені дослідження В. Авророва, 
П. Лісового. Окремі проблеми дожовтневої вітчизняної журналістики 
відображені в працях М. Воскресенського, О. Дея, В. Дмитрука, 
І. Дорошенка. Педагогічна журналістика згаданого періоду 
досліджувалась з точки зору її ролі у розвитку прогресивної 
вітчизняної педагогіки Л. Варустіним, Ф. Гольдіним, С. Лисовою, 
І. Нефьодовою, З. Полуяктовою; внеску в розробку теорії навчання й 
виховання – І. Зайченком, Л. Литвином. 

У працях істориків педагогіки Ш. Ганєліна, Е. Днєпрова, 
Н. Калениченко, М. Константинова, Б. Мітюрова, Ф. Паначина, 
О. Пискунова, В. Пряникової, З. Равкіна, І. Харламова розглядалися 
загальні проблеми розвитку вітчизняної педагогічної теорії і практики 
та побічно порушувалися питання про особистість і підготовку 
вчителя. 

В останні роки посилилася увага вітчизняних дослідників до 
педагогіки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. взагалі і проблем 
учительства зокрема. Питання особистості вчителя (вимоги до 
морального, професійного, суспільного аспектів), професійної 
підготовки, підвищення кваліфікації, погляди на дану проблему 
видатних педагогів-науковців того часу  були вивчені в дослідженнях 
Г. Білавич, М. Головкової, Т. Ільїної, Л. Климчик, О. Машталера, 
О. Неживого, І. Пінчук, М. Ескіна та інших учених; проблема 
матеріального і правового становища вчительства, його громадсько-
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просвітницької діяльності – у працях Д. Герцюка, М. Заволоки, 
С. Лаби, Н. Мещер якової. 

Однак доводиться констатувати, що проблема ідеалу вчителя 
у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст. сучасними дослідниками не розглядалася. 

Мета статті полягає у вивченні, об’єктивному аналізі та 
систематизованому висвітленні образу ідеального вчителя у 
вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.; у показі всього цінного, що було напрацьовано педагогами-
журналістами і зберігає наукове значення сьогодні. 

Об’єкт статті – процес формування ідеалу вчителя у 
вітчизняній педагогічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Предмет статті – становлення й розвиток уявлень про ідеал 
учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ 
– початку ХХ ст.  

Вибір даного хронологічного періоду зумовлений тим, що друга 
половина ХІХ ст. – це час кардинальних змін політико-економічних, 
соціально-культурних і суспільно-психологічних обставин у країні, 
зародження і розгортання громадсько-педагогічного руху;  час, коли 
чітко визначилися тенденції до формування образу ідеального 
вчителя. А початок ХХ ст. став періодом створення нової 
педагогічної традиції, утвердження прогресивних педагогічних 
концепцій. Саме на цьому історичному етапі розпочався процес 
інтеграції культур, у тому числі в сфері освіти, що стало 
закономірним для нового витка формування світової 
цивілізації. Революційні потрясіння 1917 року позначили відлік нової 
епохи розвитку суспільства, що вплинуло на характер освіти та 
визначення якісно інших вимог до особистості та ідеалу вчителя. 

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. педагоги-журналісти 
(В.Вахтеров, Б.Грінченко, М.Демков, К.Єльницький, П.Каптерєв, 
М.Корф, С.Миропольський, К.Ушинський, Я.Чепіга та ін.) вперше 
розробили ідеал учителя, який не тільки був підтриманий  
прогресивними педагогічними колами, а й перетворився на певну 
теоретичну концепцію та  успішно втілювався у педагогічній практиці 
того часу. Ідеал учителя представлено як одну з провідних проблем 
вітчизняної педагогічної думки, що ретельно опрацьовувалася на 
значному відрізку часу – майже три чверті століття, багатого на 
зрушення, потрясіння в соціальному, духовному житті, великі надії та 
сподівання. 

Становлення уявлень про ідеал учителя в зазначений історичний 
час закономірно залежало від політичних, соціально-економічних, 
культурних перетворень, що відбувалися в суспільстві, спонукали до 
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чутливих реагувань (скасування кріпосництва, величезний підйом усіх 
духовних та інтелектуальних сил у країні, прагнення до значних змін на 
користь усіх верств населення). Встановлено взаємозв’язок між 
ідеалом та рівнем розвитку суспільства, світоглядом, релігією та 
мораллю його членів.  

Основними передумовами становлення ідеалу вчителя у 
вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ - початку 
ХХ ст. стали:  

- розвиток філософської та психолого-педагогічної науки; 
- вплив прогресивних ідей західноєвропейської педагогіки в 

галузі дидаскології; 
- виникнення та розвиток суспільно-політичного руху, 

складовою частиною якого був педагогічний рух; 
- формування прогресивного суспільно-педагогічного мислення; 
- нагальна потреба в перебудові системи народної освіти та 

підвищенні рівня підготовки вчителів; 
- розуміння місця та ролі вчителя, значення ідеалу; визначення 

високої місії педагога в суспільстві – бути не тільки вчителем 
молодого покоління, а головне – виховувати весь народ, тобто 
формувати обличчя держави; 

- пробудження свідомості та національної самосвідомості 
вчителів, спрямованої на формування якостей ідеального педагога. 

Розвиток філософської думки, літератури в країні в цей період 
відбувався на глибинній православній основі. Йшов процес 
осмислення ролі християнства у формуванні духовної культури, 
свідомості та національної самосвідомості. Великого значення 
набували духовно-моральні пошуки в суспільстві. Філософська 
думка визначалася релігійними, моральними та соціальними 
основами. Вона перетворилася на підґрунтя для створення ідеалу 
вчителя. Релігійними філософами (В.Соловйовим, П.Юркевичем та 
ін.) на цьому етапі визнавався образ Ісуса Христа як абсолютний 
християнський ідеал людини. Головною в християнстві вважалася 
ідея Боголюдства, складовою частиною якої був гуманізм. В особі 
Ісуса Христа поєдналася божественна та людська природа, 
з’явилася Боголюдина. Боголюдство передбачало творчу активність 
особистості. Рух ішов від людини до Бога, а не тільки від Бога до 
людини. Це творчий рух, тобто світотворення, що триває вічно. На 
початку ХХ ст. в країні виник релігійний ренесанс, який визначив 
релігійну спрямованість пошуків прогресивних сил суспільства. 
Мислителями (М.Бердяєвим, С.Булгаковим, П.Струве, С.Франком та 
ін.)  на головних засадах християнства був створений найбільш 
наближений  до життя  образ християнського подвижника. 
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З утвердженням у свідомості педагогів-журналістів другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. поняття історизму, сприйняття світу в 
русі, в розвитку викристалізувалася одна з основних складових 
їхнього світогляду –  ідеал людини, ідеал учителя, в основу якого 
покладено образ Ісуса Христа. 

У педагогічній думці досліджуваного періоду співіснували два 
ідеали вчителя – абсолютний та реальний. За своєю суттю 
абсолютний ідеал був тотожний образу Ісуса Христа і служив 
головним орієнтиром у процесі підготовки вчителя. Разом з тим, у 
педагогічних журналах („Русская школа”, „Вестник воспитания”, 
„Воспитание”, ”Гимназия”, „Учитель”, „Украинский вестник”, „Світло”) 
з’явилася інша трактовка ідеалу, яка враховувала природні та 
духовні особливості людини. Це був реальний ідеал, що його можна 
було досягти звичайній людині. Він  передбачав можливість 
наближення конкретного педагога до абсолютного ідеалу. 

Процес формування ідеалу вчителя у вітчизняній педагогічній 
журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. мав характерну 
особливість – безперечний зв’язок з руйнуванням суспільних 
відносин та з передчуттям революційних потрясінь. Періоди 
стабілізації, відносного суспільного спокою не сприяли виникненню 
нових яскравих рухів у формуванні такого ідеалу. У зв’язку з цим 
було визначено два його етапи: кінець 50-х рр. ХІХ ст. – 1900 р. – 
період становлення загальних теоретичних положень про ідеал 
учителя, в основу якого був покладений образ Ісуса Христа; 1900  –  
1917 рр. – створення національного ідеалу вчителя-подвижника. 

Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці 
зазначеного періоду створювався не тільки на основі абсолютного 
християнського ідеалу, образу Ісуса Христа (тобто 
загальнолюдського ідеалу),  в його основу були покладені також 
елементи народного ідеалу. 

Однією з докорінних визначальних ознак образу ідеального 
вчителя був його внутрішній духовно-моральний світ. Ідеал  
розглядався педагогами-журналістами як абсолютна гармонія духу, 
громадянськості та професіоналізму. Всі три компоненти 
розвивалися та формувалися в залежності від виникаючих у 
суспільстві відносин та потреб. Центральною в цій єдності, 
незважаючи на різні підходи вчених, визнавалася проблема 
духовності.  

На формування уявлень про ідеал учителя в досліджуваний 
період вплинули такі чинники: духовно-розвиваючий потенціал 
народної педагогіки та кращий досвід функціонування народних 
шкіл; гуманістичні ідеї, прийняті прогресивною частиною суспільства 
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в якості соціально та педагогічно значущих; демократичні засади 
організації шкільного життя, побудовані на принципах свободи та 
самостійності в управлінні навчально-виховним процесом. При 
цьому доведено, що ідея народності стала визначальною у 
створенні  ідеалу вчителя. Вона забезпечувала розвиток гуманізму 
та демократизму. 

Зміст моделі ідеалу вчителя побудовано у вигляді системи 
якостей ідеального педагога. Серцевину моделі склало ядро 
особистості, що мало такі елементи: цінності (духовні, національні та 
педагогічні), самосвідомість, внутрішня духовна свобода, творча 
самореалізація та воля.  

Головним шляхом наближення педагога до ідеалу  було 
визнано особисте самовдосконалення. Прагнення вчительства до 
самовдосконалення, з одного боку, стимулювалося соціальними 
факторами, бурхливим розвитком філософських і психолого-
педагогічних наук; а з іншого – особистими потребами культурної, 
інтелігентної людини. Зміст самовдосконалення педагога був 
широкий та різноманітний. До найбільш ефективних методів 
самовдосконалення належали: самоспостереження вчителя, 
спостереження за дітьми, бесіди з учнями та їх батьками, 
взаємовідвідування уроків, читання книжок тощо. Основними 
засобами самовдосконалення вчителів у зазначений період стали 
наступні. У другій половині ХІХ ст. найбільш поширеними були 
педагогічні зібрання, конференції, наради, лекції, освітні курси, 
учительські бібліотеки, самоосвітні гуртки для підготовки до різних 
іспитів, музично-драматичні, спортивні, літературні гуртки, тобто такі 
заходи, що передбачали самовдосконалення вчителів за місцем їх 
проживання. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. великої популярності 
набули педагогічні товариства, загальноосвітні курси, з’їзди, 
національні товариства “Просвіта”, педагогічні музеї, виставки, 
екскурсії по Росії, Україні та за кордон. Засоби самовдосконалення 
даного рівня сягали масштабів губернії, держави та навіть виходили 
за її рубежі.  

Ідеал учителя асоціювався не лише з конкретним образом, 
створеним педагогами-журналістами, а й із живими історичними 
особистостями. У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. виросла 
національна педагогічна еліта високодуховних, професійних 
інтелігентів, відданих своєму народові та Батьківщині (Х. Алчевська, 
Б. Грінченко, О. Духнович, М. Корф, С. Миропольський, М. Пирогов, 
С. Русова, К.  Ушинський та ін.). Педагоги цього рівня майже досягли 
реального ідеалу, більшість із них стала взірцями для вчителів 
наступного ХХ ст. Крім них були педагоги, які не досягли такого 
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високого рівня, однак, вони опанували окремі аспекти ідеалу 
вчителя. У них були сформовані найкращі якості: совість, гідність, 
чесність, повага, любов до людей; вони на вищому рівні володіли 
своїм предметом, прагнули до внутрішньої свободи, творчої праці. 
Вони жили й працювали по совісті, з глибокою пошаною та любов’ю 
до дитини, відданістю своїй праці. 

Досліджувана проблема набула великого значення в сучасних 
умовах, коли відбувається відродження духовно-моральних ідеалів 
минулого, зокрема національного ідеалу вчителя. І хоча в сучасній 
педагогічній теорії та практиці є певні  зрушення у розв’язанні даного 
питання, проте це перші спроби, які ще не перетворилися на 
загальнонаціональні. 

Результати проведеного дослідження дозволяють окреслити 
подальший напрямок роботи, спектр якої достатньо широкий. 
Необхідно назвати наступні проблеми: становлення та розвиток 
духовно-моральних, громадянських ідеалів сім’ї в історії педагогічної 
думки; проблема спілкування і співпраці реального ідеального 
вчителя з учнями та їх батьками в педагогічній спадщині другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.;  вплив ідеалу вчителя на створення 
оригінальних, самобутніх педагогічних систем наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст.; формування ідеалу вчителя в процесі підвищення 
кваліфікації тощо. 

 
ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

(ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що науковці 

приділяють значної уваги проблемам особистості викладача вищої 
школи. Вчені досліджують різні аспекти його професійної  діяльності 
(С.Батракова, А.Бойко, В.Гриньова, О.Дубасенюк, В.Євстратова, 
М.Євтух, С.Золотухіна, І.Зязюн, М.Красовицький, Н.Кузьміна, 
В.Лозова,  В.Михайловський, О.Мороз, Н.Кичук О.Савченко, 
В.Семиченко, В.Сластьонін, В.Сухомлинський, Г.Троцко та інші.    

Сьогодення вимагає від викладача вищого закладу вирішення 
нових завдань формування особистості майбутнього фахівця.  
Одним із таких важливих завдань – громадянське виховання 
майбутнього вчителя, якому належить виховати покоління людей, 
яким належить будувати майбутнє нашої держави, творити добробут 
народу, піклуватися про сьогоднішнє та майбутнє покоління.  

Проблема громадянського виховання дуже складна як у 
теоретичному так  і в практичному її вирішенні. На цьому 
неодноразово наголошував В.О. Сухомлинський. Він писав: 
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«Виховання громадянина – одна із складних проблем не тільки 
теорії, а й практики педагогічного процесу...». 

Аналіз джерел свідчить, що історія громадянського виховання 
має глибокі корені. Під впливом ідей видатних педагогів, 
громадських діячів, філософів, митців таких як Томазо Кампанелли, 
Яна Амоса Коменського, Гегеля, Ф. Ніцше, Аристотеля, Платона 
складалося громадянське виховання. 

На різних етапах розвитку суспільства громадянськість, 
громадянське виховання, громадянська позиція мали специфічне 
тлумачення. Проте на всіх історичних етапах буття українського 
народу і становлення його незалежності високо цінувався 
громадянський дух наших співвітчизників, їхнє прагнення до свободи 
і незалежності. 

Особливою активністю цей процес визначався у період 
козацької доби, в другій половині XIX – початку XX ст., а також 
сьогодні – на початку XXI ст., коли спостерігається пробудження 
інтелектуальних і моральних сил українського народу. 

Формування громадянина є надзвичайно актуальною науково-
педагогічною проблемою. Так, концептуальні засади національного 
виховання обґрунтовано в працях М. Євтуха, П. Ігнатенка, В. Кузя, 
О. Любара, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, О. Сухомлинської та ін.; 

• філософський та юридичний аспекти формування 
громадянських якостей особистості представлено Р. Гуровою, 
Г. Білоновою та ін.; 

• психологічне обґрунтування проблеми виховання 
громадянина здійснено Б. Ананьєвим, Л. Божович, І.Бехом, 
М. Левітовим; 

• гуманістичні засади громадянського виховання широко 
розкрито у працях В. Сухомлинського, І.Беха, О.Пометун, 
О.Дем'янчук та ін.; 

• загальнотеоретичні основи побудови цілісного навчально-
виховного процесу, спрямованого на формування особистості 
громадянина представлено в роботах А. Бойко, В. Лозової, 
К. Чорної, Г. Шевченко та ін.; 

• сутність, зміст, форми і методи громадянського виховання 
представлено в дослідженнях П. Ігнатенко, Н. Косарєвої, 
В. Поплужного, К. Чорної, В. Сухомлинського; 

• експериментальна перевірка засобів і форм формування 
громадянськості здійснювалася М. Триняк та ін.; 

• історично-педагогічний аспект громадського виховання 
висвітлю-вався в працях Л. Вовк, С. Золотухіної, П. Ігнатенка, 
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В. Курила, Ю. Руденка, О. Сухомлинської, О. Рацула, М. Чепіль, 
О. Бенци, Я. Яціва та ін. 

Про актуальність обраної нами проблеми свідчить тематика 
нещодавно проведених у Слов’янському державному педагогічному 
університеті XIV Всеукраїнських педагогічних читань « Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Виховання громадянина. ».  

“Виховати громадянина, – писав Василь Олександрович, – 
означає виховати справжню людину. Ідеал громадянина включає 
наступні якості: соціальний оптимізм, уміння дорожити святинями як 
особистими цінностями та святинями свідомості та серця, розуміння 
сенсу життя; гармонійна єдність загальної та особистісної гідності; 
почуття обов’язку як стрижень етичної культури; усвідомлена 
громадянська позиція, що глибоко переживається. Бути справжньою 
людиною та громадянином – означає жити правильно, любити дітей, 
високо оберігати свою гідність патріота, громадянина, трудівника”. [5] 

Для України, яка є поліетнічною державою, – як зазначається в 
Концепції громадянського виховання особистості – в умовах розвитку 
української державності, громадянське виховання відіграє особливо 
важливу роль ще й тому, що воно покликане сприяти формуванню 
соборності України, яка є серцевиною української національної ідеї. 
Саме на базі демократичних цінностей, що мають лежати в основі 
громадянського виховання, можливе об'єднання різних етносів і 
регіонів України для розбудови і вдосконалення суверенної, 
демократичної держави, громадянського суспільства" [1]. 

Отже, на порядку денному стоїть надзвичайно важливе й 
невідкладне завдання – виховання справжнього громадянина й 
патріота рідної землі. Тільки люди, безмежно віддані національній 
ідеї, які усвідомлюють свою належність до певної держави, що 
наділяє її правами та обов’язками, і які мають чітко означену 
громадянську позицію, здатні відстояти незалежність і соборність 
України. Громадянська позиція займає в структурі громадянськості 
чільне місце. 

Сучасний вчитель повинен володіти не тільки «набором» 
професійно-моральних якостей (альтруїзм, терпіння, чутність, 
милосердя, повага до учнів, справедливість), необхідних для 
здійснення професійно-педагогічної діяльності, а й якостями 
громадянина своєї країни, мати чітку громадянську позицію. 

Жива педагогічна діяльність, як відомо, завжди багатша, 
значніша, цікавіша й складніша за концептуальні моделі, схеми, 
обставини. Поєднуючи в собі і універсальні якості педагогічної 
діяльності, і унікальні особистісні риси, вона вимагає від вчителя не 
тільки суто професійно-педагогічних знань, умінь, загальної 
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культури, а й соціально-громадської активності, а саме виявлення 
громадянської позиції. 

Остання ціннісна характеристика педагогічної діяльності 
набула, як відомо, особливого значення з побудовою України як 
незалежної, правової, демократичної держави. 

Важливість громадянської позиції вчителя обумовлено його 
роллю і місцем у системі формування особистості, а саме, в тому 
що: 

• педагог є втіленням і носієм духовної і моральної культури; 
• педагогічна діяльність обов’язково морально вмотивована; 
• спілкування і взаємодії учителя й учнів обов’язково повинні 

мати високоморальний, гуманний, демократичний характер; 
• саме вчитель цілісно впливає на особистість учня, що 

вимагає від нього емпатії, мистецтва оцінки іншої людини; 
• саме вчитель має здатність (і повинен її мати) передбачати, 

оцінювати не тільки моральні наслідки своїх дій, рішень, вчинків, 
експериментів, а й подій, зрушень, реформ, що відбуваються в 
різних сферах життя країни (соціальній, політичній, освітній тощо). 

Громадянська позиція як вимога-цінність до особистості 
вчителя школи і викладача вищого навчального закладу знайшла 
своє відображення в дослідженнях історико-педагогічного 
спрямування О.Бабакіної, О. Бенци, М. Євтуха, Т. Завгородньої 
І. Курлянд, В. Майбороди, Н.Нікітіної, О. Рацула, М. Стельмаховича, 
М. Чепіль, Я. Яціва та ін. Так, О. Рацул "малюючи" портрет вчителя, 
викладача, переконливо довів, що громадянська позиція викладачів 
ВНЗ другої половини XIX ст. не лише пронизувала їхню суспільно-
громадську та науково-педагогічну діяльність, але й впливала на 
формування наукового світогляду у студентів, громадянськості як 
риси характеру [4]. Так, відомо, що В. Антонович, Б. Багалій, 
М. Драгоманов, М. Костомаров, М. Максимович, О. Потебня, 
М. Сумцов та ін. ввійшли в історію як духовні натхненники всього 
українського, національного, наставники цілих поколінь української 
інтелігенції, які в майбутньому сприяли її соціально-політичному й 
культурному відродженню. 

Аналіз вимог до вчителя, цінностей професійно-педагогічної 
діяльності дозволив констатувати, що сьогодні є принаймні дві 
позиції. Так, одні автори серед численних вимог і цінностей прямо не 
називають громадянськість вчителя як особистісну якість, як 
професійно необхідну якість тощо. Однак, комплекс якостей, що 
визначають вчені, педагоги, що необхідні для професійного 
зростання вчителя, для ефективного виконання своїх обов’язків і 
реалізації освітньо-виховних функцій, вміщує такі, що є основою 
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громадянськості (чесність, принциповість, вміння відстоювати власну 
думку тощо). Інші, - зокрема, В. Кукушкін, безпосередньо вказують 
на необхідність, важливість саме сьогодні вчителю мати громадську 
позицію, бути активним громадянином. Так, він зазначає, що такими 
цінностями-вимогами – є активна педагогічна позиція, професійно-
педагогічна спрямованість особистості; ставлення до педагогічної 
праці; інтереси і духовні потреби; професійно-моральні якості; 
професійні знання, уміння аналізу і самоаналізу, уміння морально-
вольової саморегуляції тощо [2]. 

Загальновідомою є теза про те, що виховують не навчальні 
програми під- ручники, виховує особистість. Саме особистість, - на 
думку К Ушинського, - може виховати справжню особистість. Ось 
чому у вихованні громадянськості майбутнього вчителя значну роль 
відіграє громадянська позиція викладача вищого навчального 
закладу.  

Важливість громадянської позиції викладача вищого 
педагогічного закладу обумовлено його роллю і місцем у системі 
формування особистості майбутнього вчителя, а саме, в тому що: 

• викладач вищої школи є втіленням і носієм духовної і 
моральної культури; 

• педагогічна діяльність викладача вузу обов’язково морально 
вмотивована; 

• спілкування і взаємодії викладача і студента обов’язково 
повинні мати високоморальний, гуманний, демократичний характер; 

• саме викладач цілісно впливає на особистість студента, що 
вимагає від нього емпатії, мистецтва оцінки іншої людини; 

• саме викладач має здатність (і повинен її мати) передбачати, 
оцінювати не тільки моральні наслідки своїх дій, рішень, вчинків, 
експериментів, а й подій, зрушень, реформ, що відбуваються в 
різних сферах життя країни (соціальній, політичній, освітній тощо). 

Це в свою чергу вимагає від керівництва вищого навчального 
закладу такої організації навчально-виховного процесу, який би 
дозволив всебічно впливати на формування особистості 
майбутнього вчителя, його життєвої та громадянської позиції тощо. 

Громадянській спрямованості навчально-виховного процесу 
сприяє громадянсько-орінтована комунікативна взаємодія викладача 
зі студентами. Щоб така взаємодія була ефективною, педагог 
повинен бути референтною особою для тих, кого він навчає: 
студенти не лише одержують від нього певну інформацію, але й 
усвідомлюють оцінку з позиції громадянськості. Якщо викладач не 
визначився зі своєю позицією, пасивний у свої діях, це негативно 
впливатиме на розвиток громадського світогляду студентів. У цій 
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комунікативній взаємодії педагог повинен бути не лише простим 
ретранслятором цікаво патріотично-спрямованої інформації, він 
виступає високо свідомою, високоморальною особистістю, повністю 
відповідає вимогам, що притаманні справжньому громадянинові 
нашої держави. У справжнього педагога нема морального права 
навчати тим якостям громадянина, яких йому бракує .  

Разом із тим студенти добре розрізняють, де педагог просто 
транслює навчальний матеріал, з відповідною громадянською 
наповненістю, а де він виступає з власною особистою 
громадянською позицією. Щоб збіг подібних орієнтацій між 
студентами та педагогом легше відбувався, не повинно існувати 
розбіжностей між трансльованими викладачем поняттями й його 
особистою громадянською позицією.  

Ми глибоко переконані в тім, що в вищому педагогічному 
закладі треба створити таку атмосферу, в якій би наш студент від 
дня посвяти і до останнього дзвоника, який пролунає після п’яти 
років напруженої творчої праці, відчував себе вчителем.  

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що нормами, 
вимогами, що регламентують професійно-педагогічну діяльність 
вчителя виступають цінності, як пізнавально-діюча система, що 
визначає відносини між поглядами на проблеми освіти і виховання в 
професійно-педагогічній діяльності вчителя. 

Цінності педагогічної діяльності об’єктивні, бо вони формуються 
в ході історичного розвитку суспільства, системи освіти і фіксуються в 
педагогічній науці у формі ідей, концепцій, теорій, вимог. 

Отже, педагогічні цінності, як зазначає І. Ісаєв, виступають в 
якості відносно стійких орієнтирів, з якими педагоги співвідносять 
своє життя і педагогічну діяльність. Педагогічні цінності є умовами і 
результатом діяльності, мають різні рівні існування. Цінності 
загальнолюдські (добро, красота, справедливість, обов’язок, честь, 
гідність) також складають палітру цінностей педагогічної діяльності. 

Процес набуття студентами знань, участь його у науково-
дослідній роботі, активну участь у суспільно-громадському житті 
навчального закладу, міста, участь у різних формах виховної 
роботи, створюють передумови для формування в них 
громадянськості, громадянської позиції і дозволяють студентові 
реалізувати свою позицію, продемонструвати її, стимулюють його до 
активної професійної самореалізації, до прояву як свого 
громадянського «Я», позитивно впливають на його майбутнє Я-
професійне. 

Результативність громадянського виховання залежить від 
педагогічних технологій, які використовуються викладачами вищої 
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школи для формування громадянської самосвідомості студентів,  від 
тих соціальних відносин, що склалися в нашому суспільстві. 
Завдання вищого навчального закладу полягає в створенні 
відповідних умов для самовизначення, самовдосконалення 
майбутнього педагога в навчально-виховному процесі. 

 Формування громадянської позиції в студентів вищого 
педагогічного закладу можливе за умови розробки певної технології, 
яка передбачає мотиваційно-цільовий, діагностичний, когнітивний, 
процесуальний, контрольно-корегуючий компоненти. 

Реалізація даних компонентів,  на нашу думку, сприятиме 
формуванню позитивної мотивації у майбутніх учителів щодо 
громадянської позиції, усвідомленню ролі і значення її в становленні 
особистості громадянина в сучасних умовах, оволодінню системою 
правових, політичних, екологічних, економічних, загальнокультурних 
знань, формувань умінь висловлювати і обстоювати власні погляди, 
переконувати і бути толерантними до інших людей, аналізувати свої 
і чужі ідеї і вчинки, а що саме головне, допоможе їм формувати 
громадянськість у їхніх майбутніх учнів, в душах яких вони будуть 
сіяти мудре, добре і вічне. 

 
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ФОРМУВАННІ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

(Рідна школа. – № 3. – березень. – 2007. – С. 48 – 49) 
Про те, що в педагогічному університеті педагогіка – 

найголовніший предмет, якому надається найбільшої переваги у 
формуванні особистості майбутнього вчителя, йдеться давно. Про 
це пишуть і писали вчені різних часів. Однак, як мені здається, ще 
ніколи не було такого, щоб педагогіка була тим навчальним 
предметом, який можна кожного разу скорочувати, зменшувати 
кількість годин на користь іншої дисципліни. Пам’ятаю, за 
радянських часів у навчальних планах педагогічних учбових закладів 
було понад ста годин загальної педагогіки, майже стільки історії 
педагогіки, до 80 годин відводилось на вивчення курсу «Основ 
педагогічної майстерності», при чому, значна кількість – це були 
лабораторні години, що давало можливість не тільки формувати 
майстерність майбутнього вчителя, а відшліфовувати окремі її 
компоненти. В навчальному плані окремим рядком виділялись 
години «Основи школознавства», де теж були практичні і 
лабораторні заняття, що дозволяло ознайомити студента зі 
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шкільною документацією, режимом роботи школи тощо. А ще 
виділялись години на вивчення окремих спецкурсів.  

У тих же навчальних планах виділялись години на такий курс, 
як «Методика виховної роботи». Практичні і лабораторні заняття 
дозволяли спостерігати виховну роботу, аналізувати, 
вдосконалювати її, розвивати творчі здібності майбутнього вчителя, 
готуючи сценарії та розробки виховних заходів. Нам вистачало часу 
підготувати студента до проведення  різних видів  виховної 
позакласної та позашкільної роботи, до організації різноманітної 
аматорської діяльності зі школярами. 

Окремо слід сказати про педагогічну практику студентів. 
Навчальними планами передбачались ознайомча практика, була так 
звана практика «Перші дні у школі», була практика у літніх 
оздоровчих таборах, якій передував «Табірний збір», де студенти під 
час практичних занять наближених до умов табору,  
відпрацьовували різноманітні форми виховної роботи, вивчали пісні і 
танці, різні ігри, готувались до проведення спортивно-масової та 
туристичної роботи тощо.  

Все це певним чином давало можливість формувати професійні 
якості майбутнього педагога. У руках учителя знаходиться саме 
найдорожче – діти. Саме вчитель формує характер, індивідуальність, 
неповторну особистість дитини. Він є і залишається сьогодні носієм 
кращих національних ідеалів, культури і загальнолюдських моральних 
цінностей, активним учасником розбудови нашої держави і тих 
демократичних перетворень, які відбуваються в сучасному суспільстві, 
людиною великої душі, доброго й щирого серця, яке назавжди 
«віддане дітям».  

Відомо, що вчитель не тільки педагог, не тільки викладач 
окремого навчального предмету. Він перш за все вихователь. Про 
це й пам’ятали працівники Міністерства освіти створюючи навчальні 
плани і програми вищих педагогічних закладів.     

Саме такий обсяг годин дозволяв у межах навчального часу 
підготувати студентів до професійної діяльності. Завдання кафедри 
педагогіки полягало в тому, щоб майбутній учитель умів організувати 
виховну роботу з учнями в школі та за її межами.  

Викладачі окремих методик, будь то методики викладання 
фізики, математики, мови або літератури мали в своєму арсеналі 
передбачені навчальним планом лабораторні заняття, на яких 
можна було відвідати уроки, глибоко і методично вірно їх 
проаналізувати, застережити від помилок, запропонувати свій 
варіант вивчення теми тощо. Така робота допомагала викладачу 
вивчати передовий педагогічний досвід, висвітлювати й пропагувати 
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його вчителям і студентам. У свою чергу це значною мірою 
піднімало престиж учителя, спонукало його до творчого пошуку, до 
науково-дослідної роботи.  

На жаль реалії сьогодення порушили те, що будувалось 
упродовж багатьох років. Я ніяк не можу усвідомити той факт, що в 
навчальних планах педагогічних університетів, з кожним роком стає 
все менше й менше годин на вивчення педагогічних (та й 
психологічних) дисциплін. Брак коштів змусив керівників навчальних 
закладів відмовитись від лабораторних занять в школі, при вивченні 
часткових методик тощо. За цієї ж причини значна кількість учителів 
шкіл відмовляються проводити показові уроки для студентів, керувати 
педагогічною практикою студентів. А як результат – низький рівень 
практичної підготовки молодого вчителя, небажання йти працювати до 
школи після закінчення навчального закладу. Деякі керівники, як мені 
відомо від своїх колег – завідувачів кафедрами педагогіки, - мотивують 
це документами  Болонського процесу. Нам вважається, що педагогіка 
– це особливий предмет, який має національне забарвлення, свою 
ментальність, свої особливості. Наша українська педагогіка має свої 
особливості, своє обличчя. Ми – українці, нація, яку не можна 
порівнювати з іншою. Наші виховні традиції значно різняться від 
традицій інших європейських держав.   

Відповідно до концептуальних положень Болонського процесу, 
ми повинні визначити єдиний навчальний план за спеціальністю, 
щоб мати можливість продовжити навчання у будь-якому вищому 
навчальному закладі Європи. Це дуже добре.  Але, як мені здається, 
слід перш за все, в межах держави створити єдині навчальні плани, 
щоб кількість кредитів і годин співпадала як на Заході так і Сході, як 
на Півдні так і на Півночі, як у Києві так і в провінціальному вузі 
України. Це дуже важливо й конче необхідно. 

На моє глибоке переконання, і я впевнений, що знайду 
підтримку серед своїх колег – завідувачів кафедрами педагогіки 
вищих навчальних педагогічних закладів, - у педагогічному 
університеті (інституті) педагогіка повинна вивчатись упродовж 
усього терміну навчання, починаючи з першого семестру і 
закінчуючи дипломною роботою. Тільки за таких умов можна 
виховати справжнього педагога.  

Сучасна ситуація на ринку праці потребує 
конкурентноспроможного фахівця, здатного знайти своє місце в 
суспільстві. З цього приводу, на нашу думку, тільки оптимальне 
поєднання високого професіоналізму та універсалізму допоможе 
забезпечити особистості і майбутньому спеціалісту таку 
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конкурентоспроможність, а вищим навчальним закладам – 
конкурентоспроможність на ринку виробників освітніх послуг. 

Конкурентоспроможність випускника вищого педагогічного 
закладу певним чином асоціюється з успіхами у професіональній і 
особистісній сферах. Відомо, що важлива і найголовніша 
психологічна умова успішної діяльності у будь-якій галузі – це 
впевненість у своїх силах. Ця впевненість у собі  формується  за 
такими напрямами: 

 Освоєння  і вдосконалення професійної майстерності; 
 Адекватна поведінка в різних ситуаціях людського 

спілкування; 
 Підтримка і зміцнення здоров’я та працездатності; 
 Створення особистого іміджу. 
Проблема професіоналізму завжди була і залишається в 

центрі уваги сучасної системи освіти. 
Досягти високого рівня професіоналізму наших випускників 

можна лише за умов їх якісної психолого-педагогічної підготовки.  Як 
відомо, підготовкою такого спеціаліста  займаються викладачі 
вищого навчального закладу, в даному випадку – педагогічного 
університету. Спостерігаємо пряму залежність: 
висококваліфікованого професіонала може підготувати викладач 
високого рангу.  Щоб викладачу університету досягти такого рангу 
крім базових знань із предмета, що він викладає, слід мати широку 
ерудицію, високий рівень знань, умінь і навичок, ціннісні орієнтації, 
досвід вирішення загальнолюдських і професійних проблем, серед 
яких найбільш значущими виступають – ставлення до праці, людей, 
до самого себе тощо. 

Дослідниками доведено, що головним критерієм 
професіоналізму педагога є високий рівень його практичної 
готовності до вирішення професіональних завдань у реальному 
педагогічному процесі сучасної загальноосвітньої школи. Оскільки 
професійна готовність педагога виявляється, перш за все, під час 
виконання ним своїх професійних обов’язків, то рівень її значною 
мірою визначається якістю його педагогічної діяльності. 

В свою чергу якість педагогічної діяльності залежить від 
результативності формування професіоналізму майбутнього 
вчителя, який формується в процесі оволодіння системою знань про 
сутність, закономірності, рушійні сили, виховні механізми 
педагогічного процесу та його оптимальні умови функціонування в 
загальноосвітній школі.  

Загальновідомо, що в структурі професіоналізму педагогічної 
діяльності важливе місце займають професійні знання, а в структурі 
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знань – знання педагогічної теорії. Існуюча предметна система 
навчання  у вищій школі забезпечує оволодіння майбутніми 
вчителями певним рівнем сучасних наукових знань, які конче 
необхідні для якісної професійної підготовки. Разом із тим ми 
спостерігаємо, що кожний предмет, що вивчається у вищому 
навчальному закладі, розглядає факти та явища реального світу, на 
жаль, без урахування об’єкта майбутньої професійної діяльності. 

Ми вважаємо за доцільне формування у студентів здатності 
цілісного бачення педагогічного процесу, взаємозв’язку усіх його 
компонентів і елементів, що, як нам здається, стане основою 
професіоналізму вчителя та його головним критерієм. 

Це вимагає впровадження у навчальні плани такого предмету 
як «Педагогічна антропологія», який має вивчатися на всіх 
факультетах і спеціальностях педагогічного університету. Мета 
цього курсу – дати студентам уяву про завдання педагогічної 
антропології та способи їх вирішення. Відомо, що педагогічне 
людинознавство бере свої витоки з джерел народної мудрості. 
Приходячи до педагогічного університету, студент з перших хвилин 
перебування в його стінах повинен усвідомити, що предметом  його 
вивчення  є і залишається  людина, людина як предмет пізнання.  

Основу будь-якої виховної доктрини, будь-якої філософії 
освіти, норми, кожної рекомендації, кожної заборони становлять ті 
або інші твердження про природу людини, суспільства, 
індивідуального і суспільного пізнання. Який би пласт педагогічної 
культури ми не взяли б, у його структурі завжди є такий компонент як 
антропологія. Завдання педагогічної антропології полягає в тім, щоб 
вивчити і зрозуміти людину як вихователя і вихованця. Виходячи з 
цього знання і розуміння,  ми прагнемо проникнути в природу 
людини, пізнати її сутність. 

Всі ці завдання в педагогічному університеті вирішує провідна 
кафедра – кафедра педагогіки, яка генерує всі педагогічні ідеї та 
пошуки, спрямовані на виховання справжнього спеціаліста.   

На кафедрі педагогіки Слов’янського державного педагогічного 
університету працюють 22 викладачі, серед яких 18 кандидатів наук, 
доцентів, 2 професори (доктор наук і кандидат наук). З 1997 року 
кафедра педагогіки працює над проблемою «Гуманізація навчально-
виховного процесу». В рамках цієї теми на кафедрі працює  наукова 
школа. За останній рік на кафедрі підготовлено до захисту 12 
дисертацій, з них 7 успішно захищено. В аспірантурі за 
спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки 
навчається 16 аспірантів, на кафедрі випускається фаховий збірник 
наукових праць, у школах області працює 4 експериментальних 
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науково-дослідних майданчики, кафедра активно співпрацює з АПН 
України, з кафедрами педагогіки Східного регіону України. В рамках 
співпраці з «Інститутом духовного розвитку людини» при 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира 
Даля на кафедрі працює науково-дослідна лабораторія «Родинного 
виховання» . Для вчителів шкіл міста та області випущено 7 науково-
методичних розробок із різних питань виховної роботи.  

З 2005 року наш університет і кафедра є колективним членом 
Міжнародної Академії наук педагогічної освіти (м. Москва). Викладачі 
кафедри, які є  академіками та член-кореспондентами МАНПО 
прийняли участь у 2 Міжнародних та 2 Всеросійських науково-
практичних конференціях з проблем підготовки вчителя.  

Кафедра була ініціатором і успішно провела на своїй базі 2 
Міжнародних науково-практичних конференції «Гуманізація 
навчально-виховного процесу» (1998 р.), «Підготовка майбутнього 
вчителя в сучасних умовах» (2005 р.).  

Аналіз педагогічної літератури, вивчення передового 
педагогічного досвіду, особистий досвід і наші спостереження 
дозволяють стверджувати, що формування професіоналізму 
вчителя забезпечують такі умови: 

 Орієнтація процесу  навчання студентів в педагогічному 
університеті на об’єкт майбутньої професійної діяльності – цілісний 
педагогічний процес загальноосвітньої школи; 

 Посилення практичної підготовки студентів шляхом 
залучення їх у різні види діяльності: навчальну, наукову, громадську, 
творчу, організацію дозвілля, аматорську тощо; 

 Збільшення кількості навчальних годин на вивчення 
предметів психолого-педагогічного циклу; 

 Вивчення психолого-педагогічних дисциплін упродовж 
усього терміну навчання; 

 Обов’язкове написання курсових робіт із педагогіки та 
психології на всіх спеціальностях, за яким навчаються в 
педуніверситеті;  

 Залучення до вивчення, пропаганди та поширення 
передового педагогічного досвіду; 

 Становлення та розвиток майбутнього вчителя як 
особистості і професіонала можна здійснити тільки тоді, коли 
сьогоднішній студент, а завтрашній учитель стане активним 
суб’єктом діяльності, в якій реалізуються його творчі сили і здібності. 

Таким чином ми можемо стверджувати, що професіоналізм – 
це інтегративна якість, якість особистості, що формується в процесі 
діяльності. З іншого боку, це результат тривалої, кропіткої, творчої 



Науково-дослідна робота 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

107

педагогічної діяльності, який передбачає найвищий рівень 
продуктивності праці – цілісну, творчу, всебічно розвинену 
особистість.  

 
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

(Гуманізація навчально-виховного процнсу : Збірник наукових 
праць. – Вип. 50. – Слов’янськ : СДПУ, 2010) 

Серед численних проблем, які висуває перед нами сучасне і 
майбутнє, освіта, безумовно, виступає необхідною умовою для того, 
щоб дати людству можливість просуватись уперед. У зв’язку з цим 
Комісія ЮНЕСКО з освіти вказує для ХХІ століття на вирішальну 
роль освіти не тільки у розвитку особистості, а й усього суспільства.  

Вища педагогічна освіта – один із основних факторів 
формування професійної зрілості вчителя. Всім відомо, що вчитель 
доти залишається вчителем, доки він сам вчиться, займається 
самоосвітою, самовдосконаленням. Жодна професія не вимагає 
такої постійної роботи над собою, над підвищенням рівня знань, 
умінь і практичних навичок, професійної майстерності.   

Вища освіта суттєво впливає на інноваційну спрямованість 
педагогічної діяльності, без якої, як нам здається, неможливо 
досягти високого рівня професіоналізму. Спостерігаючи за 
динамічними процесами, що відбуваються в загальноосвітній школі, 
чітко усвідомлюєш роль впливу педагогічного університету на те, яка 
ефективність переводу теорії в практику. Вищий педагогічний заклад 
покликаний розробляти нові методики й технології навчання та 
виховання, що мають допомогти вчителеві загальноосвітньої школи 
досягти високого рівня викладання, якості знань учнів, сприяти його 
професійному зростанню. В цьому контексті вищий педагогічний 
заклад має бути центром педагогічних ідей в регіоні. Це в свою чергу 
вимагає від сучасного викладача вищої школи постійної творчої 
роботи над удосконаленням викладання свого предмету, 
ефективного поєднання досягнень сучасної науки з педагогічною 
практикою. Наукові дослідження, передовий педагогічний досвід 
переконують, що науково-дослідна робота у вищому навчальному 
закладі виступає засобом прояву і розвитку пізнавальної активності 
всіх учасників навчально-виховного процесу. Участь у науково-
дослідній роботі викладачів університету, залучення до наукового 
пошуку студентів визначає її сутність: пошукова діяльність наукового 
характеру, що спрямована на пояснення явищ, процесів, 



Науково-дослідна робота 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

108 

установлення зв’язків і відносин, обґрунтування фактів за допомогою 
наукових методів пізнання, у результаті якої об’єктивний характер 
«відкриттів» може набувати певної об’єктивної значущості і новизни.  

Особистий досвід роботи на посаді завідувача кафедри 
педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету 
дозволяє констатувати, що кафедрам належить  важлива роль в 
організації та здійсненні науково-дослідної  роботи університету, яка 
спрямовується на вихід в практику, тобто в навчально-виховний 
процес школи.   

Понад 10 років на кафедрі педагогіки діє аспірантура. Ми 
поставили собі за мету, спрямувати дослідження наших аспірантів і 
здобувачів на розробку проблем, актуальність яких не викликає 
сумніву, а практична значущість їх знаходить підтвердження 
принаймні в тих закладах освіти, на базі яких здійснювалось те чи 
інше наукове дослідження.  

Вчена рада університету, на той час ще педагогічного 
інституту, затвердила кафедральну тему наукового дослідження – 
«Гуманізація навчально-виховного процесу». В рамках цієї 
проблеми на базі нашого університету було проведено Міжнародну 
конференцію – «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій 
школі» (вересень 1999 року) та Всеукраїнські науково-практичні 
конференції: «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (жовтень 2003 
року), «Реалізація принципу наступності дошкільної та початкової 
ланок у контексті суб’єктної парадигми освіти» (травень 2007 року).  

20 – 21 січня  2001 року на базі Святогірського чоловічого 
монастиря були проведені духовно-світські читання «ОСВІТА І 
РЕЛІГІЯ: ШЛЯХИ ВІДРОДЖЕННЯ», присвячені  2000- річчю Різдва 
Христового. У читаннях прийняли участь учителі Донеччини, 
представники духовенства, які висловили свої погляди на означену 
проблему, поділились досвідом, запропонували цікаві форми роботи. 

До наукових консультацій ми запрошували відомих учених АПН 
України, які з радістю відгукнулись на нашу пропозицію. 
Неодноразово перед викладачами кафедри виступали академіки 
АПН України І.Бех, М.Вашуленко, М.Євтух, О.Савченко, 
О.Сухомлинська, члени-кореспонденти АПН України А.Бойко, 
В.Лозова, Г.Троцко, Г.Шевченко. Ми  щиро вдячні за підтримку і 
надання наукових консультацій директору інституту педагогіки АПН 
України В.Мадзігону, академіку АПН України Н.Бібік, провідним 
фахівцям Президії АПН доктора педагогічних наук В. Пустовіту, 
Ю.Мальованому, провідним спеціалістам кандидатам педагогічних 
наук В.Бабіч, Л.Тименко. У будь-який час наші викладачі, аспіранти, 
маючи нагоду, звертаються до цих людей, отримують консультації 
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та поради і, що дуже важливо, особливо для аспірантів і здобувачів, 
підтримку і впевненість у майбутньому успіхові.   

В рамках співпраці з навчальними закладами регіону кафедрою 
педагогіки були проведені спільні тематичні конференції з 
викладачами Красноармійського педагогічного училища – «Ціннісні 
орієнтації сучасного вчителя» (Красноармійськ, 2002), Харківського 
педагогічного коледжу – «Екологічна підготовка сучасного вчителя» 
(березень 2003 року).  

Аспіранти кафедри здійснювали і сьогодні займаються 
науковими дослідженнями, які мають суто практичну спрямованість і 
зорієнтовані на загальноосвітню школу. Так, наприклад, 
дисертаційне дослідження аспірантки КОРКІШКО О.Г., нині доцента 
кафедри педагогіки, «Виховання патріотизму молодших 
школярів у позаурочній виховній роботі» здійснювалось на базі 
Райгородоцької загальноосвітньої школи Слов’янського району та 
ЗОШ № 8 м. Слов’янська. Цікаво, що в науковий пошук включились 
усі вчителі школи: вони охоче проводили анкетування, розробляли 
виховні заходи, писали історію своєї школи, вивчали історію свого 
роду, готували «родинне дерево», залучаючи до цієї роботи батьків. 
До наукового пошуку включились і безпосередньо приймали в ньому 
активну участь студенти факультету підготовки вчителів початкових 
класів, які запроваджували різні форми патріотичного виховання 
молодших школярів у школах, де проходили педагогічну практику. 
За результатами дослідження було розроблено цікаві методичні 
рекомендації щодо організації патріотичного виховання молодших 
школярів, які отримали схвальну оцінку міського методичного 
об’єднання вчителів початкових класів.  

Важливо зазначити, що ця робота триває й сьогодні. На 
кафедру педагогіки часто звертаються вчителі, яким надаються 
відповідні кваліфіковані консультації, рекомендації та поради, 
закріпляються студенти, які допомагають у проведенні відповідної 
роботи.   Студентам подобається така робота, оскільки вони 
набирають бали за проходження педагогічної практики, що суттєво 
впливає на загальну оцінку з педагогіки, і, що головне, на  їх 
готовність до професійної діяльності.  

На одній із нарад у міському відділі освіти пролунала 
пропозиція щодо надання освітянам міста допомоги з боку кафедри 
педагогіки в питаннях організації роботи з важковиховуваними 
школярами. Ця ідея ретельно вивчалась, була обговорена на 
засіданні кафедри. Як результат – молодому викладачу кафедри 
педагогіки ПОПОВУ М.А., а нині вже доценту, була запропонована 
тема дисертаційного дослідження «Педагогічні умови корекції 
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поведінки важковиховуваних старшокласників у навчально-
виховному процесу загальноосвітньої школи».  

Включившись у науковий пошук, кафедра розробила заходи, 
мета яких полягала в залученні студентів усіх факультетів до роботи 
з важковиховуваними підлітками. На кафедрі для студентів, які мали 
проходити педагогічну практику, були розроблені спеціальні 
завдання, що передбачали вивчення стану роботи із цією категорією 
учнів. За активної участі студентів було створено педагогічний загін, 
який розпочав діяти в місті. Міський та районний методичні кабінети 
підготували спеціальне засідання методичних об’єднань класних 
керівників загальноосвітніх шкіл, де кафедра запропонувала ряд 
заходів, спрямованих на вивчення ситуації, що склалась, розповіла 
про результати вивчення передового педагогічного досвіду в цьому 
напрямку тощо. До найбільш чисельних шкіл міста та району з 
метою надання методичної допомоги вчителям були направлені 
викладачі кафедри. Спільними зусиллями кафедри педагогіки та 
міського відділу освіти була відроджена робота педагогічного 
університету для батьків, де з цікавими доповідями виступали 
педагоги, психологи, журналісти, лікарі, працівники правоохоронних 
органів, представники соціальної служби тощо. Значно 
активізувалась робота шкільних і міських бібліотек.   

Проведене М. Поповим наукове дослідження дозволило 
виявити основні умови корекції поведінки важковиховуваних 
старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої 
школи. До найбільш ефективних серед них віднесено: рівень 
педагогічної культури батьків; співробітництво школи і сім’ї; 
комунікативна майстерність учителя-вихователя. 

Доведено, що до найбільш ефективних форм і методів 
співробітництва школи і сім’ї з питань корекції поведінки 
важковиховуваних старшокласників належать: педагогічний 
лекторій; всеобуч; консиліум; відвідування батьків вдома; 
листування з ними; батьківські збори; проведення консультацій для 
батьків; запрошення їх до школи; ознайомлення батьків із психолого-
педагогічною літературою; організація тематичних вечорів; обмін 
досвідом роботи. 

За результатами дослідження було створено цільову програму 
корекції поведінки важковиховуваних старшокласників, розроблено 
проблемний семінар „Робота класного керівника з 
важковиховуваними старшокласниками ” та впроваджено їх у 
практику роботи загальноосвітніх шкіл №№ 1, 4, 12, 15, 17 міста 
Слов’янська та Райгородоцької загальноосвітньої школи 
Слов’янського району. І сьогодні ця програма ефективно діє, нею 
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користуються, у її зміст  вносять корективи, але важливо одне, вона 
сприяла активізації діяльності різних інституцій суспільства, що 
позитивно вплинуло на соціально-педагогічну ситуацію в місті.  

В стінах нашого навчального закладу понад десяти років працює 
міський педагогічний ліцей, який нині очолює наша випускниця, 
здобувач кафедри Бабенко Оксана. За участю професорсько-
викладацького складу університету в ліцеї проводиться цікава 
науково-дослідна робота. Зокрема, кафедра педагогіки розгорнула в 
ліцеї роботу, спрямовану на формування громадянської позиції 
старшокласників, в рамках якої викладачі педагогічного ліцею 
здійснюють наукові дослідження під керівництвом кафедри. Кафедра 
педагогіки приймає безпосередню участь у навчально-виховному 
процесі ліцею, викладачі керують науковими дослідженнями ліцеїстів, 
значна кількість яких входить до складу Малої академії наук.  

Педагогічний колектив ліцею активно залучився до наукового 
пошуку молодого вчителя ліцею, а нині кандидата педагогічних наук, 
старшого викладача кафедри НІКІТІНОЇ Н.П., яка досліджувала 
проблему «Формування громадянської позиції учнів у навчально-
виховному процесі педагогічного ліцею». Працюючи над 
дисертацією дисертантка довела, що організація доцільної 
педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, 
урахування реалій життєдіяльності освітньої установи, допомога 
учнівському самоврядуванню в педагогічному ліцеї як школі демократії 
виступають ефективними педагогічними умовами формування 
громадянської позиції учнів.  

Така практика визначення тематики наукових досліджень 
аспірантів і здобувачів кафедри тісно пов’язана з тими проблемами, які 
не тільки цікаві молодим науковцям, а, і це є найважливішим для 
нашого колективу, вкрай актуальні для навчального закладу, де 
працюють наші здобувачі. Прикладом такого підходу до визначення 
тематики наукових пошуків можуть служити дослідження заступника 
директора Красноармійського педагогічного училища Олени ОЛІЙНИК 
«Формування  національної свідомості  майбутнього учителя в 
процесі фахової підготовки»,  заступників директора Харківського 
педагогічного коледжу, нині гуманітарно-педагогічного інституту, Івана 
СТЕПАНЦЯ «Становлення та розвиток середньої педагогічної 
освіти на Харківщині у ХХ столітті», Оксани БАБАКІНОЇ 
«Виховання громадянськості майбутнього вчителя в 
навчально-виховному процесі педагогічного коледжу».  

Знаменною для нашого університету стала подія: доцент нашої 
кафедри ОМЕЛЬЧЕНКО С.О. у травні минулого року захистила 
докторську дисертацію. Без сумніву, автор дослідження 
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«Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних 
інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя 
учнів загальноосвітніх закладів»  провела велику кропітку роботу, 
створила науково-педагогічний комплекс, який позитивно вплинув на 
рівень його соціально-економічного, демографічного, освітньо-
культурного  розвитку.  Вона змогла залучити до цієї роботи 
колектив кафедри, який із задоволенням і бажанням приймав участь 
у науковому пошуку, проведенні експерименту тощо. Кафедра разом 
із членами педагогічного колективу школи створила інноваційну 
відкриту соціально-педагогічну систему взаємодії соціальних 
інститутів, де школа, як домінуючий заклад, виконувала інтегруючу 
функцію «Школа - сім’я - ВУЗ». Цікаво зазначити, що й кандидатську 
дисертацію Світлана Олександрівна виконувала в стінах рідної 
школи, яка є базовою для нашого університету. Цікаво й те, що в цій 
школі працює 26 випускників різних факультетів нашого 
університету. Райгородоцька загальноосвітня школа  Слов’янського 
району є експериментальним майданчиком АПН України.  Творчий 
колектив цієї школи відзначено Почесною Грамотою Президії АПН 
України, а директор школи КАЛІБЕРДА Любов Іванівна удостоєна 
почесного знаку МОН України  «Відмінник народної освіти». 

Важливим є той факт, що всі наукові пошуки аспірантів і 
здобувачів кафедри стають частиною науково-дослідної роботи 
кожного викладача. Кожен із них, продовжуючи роботу над власним 
дослідженням, вважає за потрібне допомогти молодому здобувачеві: 
порада або консультація, творча співбесіда, допомога в складанні 
плану роботи, надання літератури із особистої бібліотеки, співпраця 
під час підготовки доповіді на науковому семінарі, – все це шляхи 
взаємопорозуміння викладача і вчорашнього студента або колеги і 
молодого науковця.  І все це з відкритим серцем, зі щирим бажанням 
допомогти, відчути радість від наукового пошуку та творчої співпраці.  
А коли наступає період підготовки дисертації до захисту, технічні 
секретарі кафедри допомагають і вивірити список літератури, і 
надрукувати текст, і підготувати документи, і розіслати автореферати 
тощо. Кожний захист дисертації – свято для кафедри, задоволення і 
відверта, щира радість усього колективу. 

Такий підхід, безумовно, значно підіймає авторитет аспірантури, 
кафедри педагогіки, в цілому педагогічного університету. Результати 
наукових досліджень проходять апробацію та втілюються в навчально-
виховний процес, виокремлюють нові напрямки наукових пошуків 
педагогічних колективів названих закладів освіти. Кафедра педагогіки 
продовжує співпрацю з науковцями, які успішно захистили свої 
дисертації, допомагає їм налагодити науково-дослідну роботу в своїх 
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навчальних закладах, прагне втілити в навчально-виховний процес ті 
ідеї, якими переймається професорсько-викладацький складу кафедри 
педагогіки Слов’янського педагогічного університету. 

Разом з тим вважаємо за доцільне виокремити суттєву 
проблему, яка,  на нашу думку, потрібна бути вирішена. Кожного 
місяця в Україні захищається багато цікавих докторських і 
кандидатських дисертацій.  Але, на превеликий жаль, тільки малий їх 
відсоток знаходить своє широке впровадження в практику. Вирішити 
цю проблему можна у такий спосіб: 

1. Доцільно переглянути навчальні плани вищих педагогічних 
навчальних закладів, значно збільшивши блок психолого-
педагогічної та професійної підготовки, передбачивши в ньому 
години на вивчення кількох додаткових спецкурсів, опанування 
змістом яких дозволить значно підвищити рівень теоретичної та 
професійної підготовки, що в подальшому дозволить покращити 
навчально-виховний процес освітнього закладу. 

2. Переглянути зміст програм педагогічних практик, 
збільшивши години на різні види, зокрема практика в оздоровчому 
таборі (або в мікрорайоні школи за місцем проживання учнів). 

3. Ураховуючи існуючі сьогодні проблеми в організації 
позашкільної виховної роботи  школярами та  організації їх дозвілля, 
запровадити такий вид практики, починаючи з І курсу, залучивши 
студентів до спостереження за учнями, за організацією процесу 
навчання та виховання учнівської молоді.  

Вирішення цих проблем певним чином впливатиме на розвиток 
і формування особистості майбутнього вчителя, який буде не просто 
відтворювати знання та формувати вміння і навички, а, що важливо, 
сприятиме виваженому підходу до питань освіти. 

Педагогічна освіта, знаходячись у центрі практичних, соціальних і 
наукових проблем, змушена брати на себе досить складні завдання, 
спрямовані на вирішення не тільки актуальних, але й перспективних 
питань із урахуванням динаміки розвитку школи, педагогічного 
університету, сучасної освіти і суспільства в цілому.  

Ми вважаємо, що саме такий підхід до організації науково-
дослідної роботи у вищому навчальному педагогічному закладі 
сприятиме формуванню нової генерації  вчителів, здатних науково 
обґрунтовувати і практично реалізовувати завдання сучасної освіти, 
навчати й виховувати сьогоднішніх школярів, а завтрашніх громадян 
незалежної України спроможних відродити її могутність і славу. 
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ПЕРЕДНЄ СЛОВО  

(Педагогічний альманах. – № 1. – С. 3) 
Землею рушає осінь… Починається листопад… Перші 

пожовклі листочки кружляють над містом… 
Кожної осені педагогічна громадськість усього світу святкує 

роковини від дня народження видатного українського педагога-
гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.    

Відомий громадський діяч Грузії, заслужений діяч мистецтв  К. 
Вейсерман сказав: «Незабаром настане той день, коли добрі поради і 
настанови В.О.Сухомлинського здійсняться…». Насправді так сталося. 
Сьогодні в усіх куточках світу знають Василя Олександровича 
Сухомлинського – відомого українського педагога, засновника й 
фундатора гуманістичної педагогіки. Його книжка «Серце віддаю 
дітям» облетіла весь світ, а назва її – стала крилатою фразою, що 
відображає загальну сутність особистості педагога.  

Уперше я почув це ім’я на лекції з педагогіки під час навчання в 
Слов’янському державному педагогічному тоді ще інституті. Курс 
педагогіки читав прекрасний педагог, майстер своєї справи – 
кандидат педагогічних наук, доцент Глущенко Андрій Георгійович. 
Він з таким натхненням, повагою та любов’ю розповідав про 
сільського вчителя, директора школи, про його «школу радості», що 
в багатьох із нас виникло бажання їхати до цієї школи, перейматися 
досвідом, вивчати роботу тощо. Відтоді  я почав збирати все, що 
стосувалось Василя Сухомлинського. В мене ще й досі є зошит, до 
якого я записував думки педагога, його влучні слова, які 
відображали сутність педагогічної праці.  

Коли перестало битися серце  Василя Олександровича у світ 
вийшла книга Івана Цюпи «Добротворець», яку я прочитав за ніч, до 
якої я звертався не раз. Саме ця книга допомогла мені усвідомити 
педагогічну істину Василя Сухомлинського. Відтоді наукові, 
педагогічні статті видатного педагога, ученого В.О. Сухомлинського 
стали для мене дороговказами, з яких я до цього часу черпаю 
натхнення, беру ті животворчі соки, які допомагають мені в моїй 
професійній діяльності.   

Перечитайте В.О. Сухомлинського і ви знайдете для себе 
відповіді майже на всі питання, які сьогодні є найбільш актуальними 
в педагогіці. Що саме найголовніше я взяв у В.О. Сухомлинського? 
Це насамперед – відданість своїй справі, закоханість в неї, щиру 
любов до дітей. Ці істини склали моє педагогічне кредо, з ними я ось 
уже понад тридцять років працюю, з ним я живу, з ними я 
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залишаюсь, з ними я постаю перед студентами, коли починаю 
читати свій улюблений предмет – педагогіку. 

Я вдячний усім, хто дав мені дорогу до школи, хто допоміг 
осягнути секрети педагогічної майстерності, хто сприяв досягти 
певних вершин у науці, хто прищепив любов до педагогіки, як 
багатогранної науки та високого мистецтва.     

 
ДЕТИ – НАШЕ БУДУЮЩЕЕ 

(газета  «Здоровый город». – № 7. – июнь 2007. – С. 2) 
Дети – наше будущее! Вот почему мы, взрослые, должны  

проявлять о них заботу сегодня. От нашего отношения к детям, от 
нашего внимания и заботы о них сегодня зависит наше завтрашнее, 
зависит будущее наше, будущее нашего государства. Известный  
отечественный педагог  
А.С. Макаренко справедливо заметил, что хорошее воспитание детей 
– это наша счастливая старость. Реалии сегодняшнего дня убеждают 
нас в том, что о старости надо заботиться сегодня.  

Во все времена бессмертной Земли отношение к детям 
определялось уровнем заботы о них, степенью удовлетворения их 
различных потребностей: физиологических, физических, 
интеллектуальных. Вы обращали внимание на такой факт, когда 
совсем маленький ребенок, желая привлечь к себе внимание, 
начинает плакать и плачет до тех пор, пока мы не подойдем к нему, не 
заговорим с ним, не выясним причину «его возмущения», не устраним 
ее.  Наш малыш требует к себе внимания и заботы. Ах, как нужны они, 
эти знаки внимания, всем, не только ребенку, но и нам, взрослым. Но 
мы, порой, так черствы по отношению друг к другу! А жаль! 
Безразличие и черствость порождают еще большее безразличие, 
нравственный нигилизм, от которого потом очень трудно избавиться.  

Общеизвестна истина: первоосновой развития и 
формирования личности ребенка является семья. Именно в семье 
ребенок впервые познает окружающий его мир, здесь он впервые 
осознает себя личностью. Именно в семье закладываются основы 
морали и культуры, система отношений с людьми, здесь ребенок 
учится слушать и быть услышанным, здесь он познает, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Именно семья  и мир ее 
взаимоотношений формируют у ребенка его нравственную позицию,  
здесь в семье рождается Гражданин. А что такое Гражданин? Это, 
прежде всего, человек искренне любящий свою малую родину: дом, 
в котором он родился, улицу, на которой находится этот дом, 
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поселок или город, где он живет и так далее. Отсюда с отчего 
порога, с материнской песни, с бабушкиной сказки, с игрушки, 
сделанной руками деда для внука или внучки, со старых 
фотографий семейного альбома, в котором хранится вся история 
семьи, начинается для нашего малыша его РОДИНА! Если ребенок 
будет любить свою семью, которая хранит и чтит историческую 
память, он будет любить свою страну, в которой живет, где ему 
предстоит многое совершить такого, «чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые годы…». 

Родители – вот главные воспитатели наших детей. И как 
бывает, порой, грустно и больно видеть, когда наши родители 
воспитывают своих детей, не гнушаясь грубого слова, тумака, 
оплеухи, а иногда и откровенного удара. А почему бы и не ударить? 
Ведь сдачи не получим. Да, сегодня да, а – завтра? Не бейте детей! 
Никогда не бейте! Потому что удар, нанесенный сегодня, может 
страшным комом вернуться завтра! И дело не в том, что мы 
получим в ответ, просто надо помнить всегда простую библейскую 
заповедь: «Поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы 
поступали с тобой!».  

Сколько в мире написано мудрых книг, лекций  и статей о том, 
как нам воспитывать детей?! Советы несутся со всех сторон: от 
ученых и писателей, методистов и воспитателей, учителей и 
опытных родителей. Каких только рекомендаций мы не услышим! А 
что же самое главное? Тут все очень сложно и очень просто: будьте 
хорошими. Вот и все! 

Говоря о воспитании, американский ученый Эрих Фромм 
сказал, что воспитание – создание необходимых условий для 
развития потенциальных возможностей личности ребенка. Давайте 
всем миром создадим нашим детям такие условия! И мир станет 
краше! И страна наша станет лучше! И не будем мы бояться 
старости. А наши дети будут приносить нам радость! 

Я обращаюсь к родителям наших детей и всем, кто причастен 
к их воспитанию: любите детей! Любите искренно и самозабвенно! 
Проявляйте о них заботу, будьте терпеливы и благоразумны! И  
воздастся Вам сторицею – ваши дети не забудут вас, они обеспечат 
вам спокойную и счастливую старость! 

От всей души поздравляю всех читателей газеты, родителей 
всех поколений с праздником – Днем защиты детей! 



Науково-дослідна робота 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

117

ПРОФЕСОР СИПЧЕНКО В.І. – НАУКОВИЙ РЕДАКТОР   

Валерій Іванович – редактор і укладач збірника наукових праць 
«Гуманізація навчально-виховного процесу»,  

який включено до Переліку фахових видань ВАК України  
(50 випусків - Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ)  

Пор. 
№ Прізвище автора Назва видання Видавництво 

1 Євтухова Т.А. 
Омельченко С.О. 

Методичні рекомендації до 
вивчення курсу педагогіки 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2000 

2 Набока О.Г. Формування ціннісних 
орієнтацій старшокласників 
в спеціалізованих класах 
економічного профілю: 
Методичні рекомендації та 
поради 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2000 

3 Кисилев С. 
Нискородов В. 
Цыбулько Г. 

Диагностические методы в 
профессиональной 
ориентации 

Славянск, 
2001 

4 Олійник О.І. Самостійна робота 
студентів при вивченні 
української літератури: 
Методичні рекомендації 
учителям 

Красно-
армійськ, 

2003 

5 Коркішко О.Г. Патріотичне виховання 
молодших школярів – 
методичні рекомендації 
для вчителів початкових 
класів, вихователів ГПД,  
організаторів виховної 
роботи, студентів-
практикантів 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 

6 Попов М.А. 
Чумак Л.В. 

Методичні рекомендації до 
вивчення курсу “Історія 
молодіжного та дитячого 
руху 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 

7 Внукова І.П 
Ковальова О.В. 
Панасенко Е.А. 

Методичні рекомендації до 
вивчення курсу “Історія 
педагогіки “ 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 

8 Кузьміна О.В. Диференційоване 
навчання в початковій 
школі 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 
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9 Румбах Э.И. Путь к творчеству через 
диалог /из опыта работы и 
раздумий преподавателя 
русского языка/ 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 

10 Георгян Н.М. 
Зінченко В.М. 

Основи дошкільної 
педагогіки: Навч. посібник 

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 

11 Вікторенко І.Л., 
Горобець Л.В. 

Давай, малече, 
поспілкуємось!: Методичні 
поради батькам із питань 
спілкування в сім’ї  

Слов’янськ: 
СДПІ, 2002 

12 Олійник О.І.. Самоосвітня діяльність 
студентів при вивченні 
української літератури 
кінця ХІХІ –початку ХХ ст.  

 
Донецьк, 

2003 

13 Авдіянц Г.Г. Формування духовних 
потреб молодшого 
школяра в умовах сучасної 
сім’ї: Методичні 
рекомендації для батьків, 
учителів, студентів  

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2004 

14 Євтухова Т.А. 
Омельченко С.О. 

Виховна робота в сучасній 
школі: Навчальний 
посібник для студентів 
педагогічних вузів  

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2004 

15 Саяпіна С.А. Творча робота на заняттях 
із історії педагогіки : 
Методичні рекомендації 
для викладачів і студентів  

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2004 

16 СоколенкоТ.М. Науково-педагогічний 
комплекс у вищих 
навчальних закладах 
(історичний аспект) 
Наукове видання. 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2004 

17 Вишневська Л.О. Виховання 
старшокласників на 
засадах толерантності: 
Методичні рекомендації та 
поради 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2004 

18 Панасенко Е.А. Педагогічний потенціал 
народного календаря 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 
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19 Ковальова О.В. Підготовка вчителя у 
педагогічній гуманістичній 
концепції С.Т.Шацького 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 

20 Остополець І.Ю. Методичні рекомендації до 
написання магістерських 
робіт 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 

21 Попов М.А. Цільова програма корекції 
поведінки 
важковиховуваних 
старшокласників: Навч. 
посібник  

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 

22 Попов М.А. Організація проблемного 
семінару «Робота класного 
керівника з 
важковиховуваними 
старшокласниками» 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 

23 
 
 

Капацина В.І. 
Внукова І.П. 

Наукова організація 
самостійної роботи 
студентів, магістрантів 
педагогічного вузу: 
Методичні поради та 
рекомендації 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 

24 Загребельний 
С.В. 

Формування у 
старшокласників інтересу 
до майбутньої професії: 
методичні рекомендації 
для викладачів фізико-
математичного циклу 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2005 

25 
 

Романова С.В. Довідник-порадник 
куратора академічної 
групи: Навч. посібник 

Слов’янськ: 
Вид. .центр 
СДПУ, 2006 

26 Омельченко С.О. 
Швидкий С.М. 

Куратору академічної 
групи: Методичні 
рекомендації 

Слов’янськ: 
Вид. .центр 
СДПУ, 2007 

27 Крайнова Л.В. 
Трубник І.В. 

Основи природознавства 
та методика ознайомлення 
дітей з природою: 
Методичні рекомендації до 
навчальної дисципліни 

Слов’янськ: 
Вид. центр 
СДПУ, 2008 
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ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА СИПЧЕНКА В.І. 
1. Методические рекомендации по организации работы в 

пионерском лагере. - Слов’янськ: СДПІ, 1982. 
2. Методические рекомендации по организации 

музыкального воспита-ния школьников. – Слов’янськ: СДПІ, 1985   
/ Чепіга В.Т. 

3. Педагогическая практика. (Программа учебно-
методического сбора). – Київ: КГПІ. 1985. 

4. Подготовка студентов пединститутов к воспитательной 
работе. – Слов’янськ: СДПІ, 1985. / Мазоха Д.С. 

5. Методические рекомендации по организа-ции работы по 
патриотическому воспитанию школьников. – Київ: КГПІ, 1986.  
/ Пастирь І.С. 

6. Педагогическая практика студентов: Методические 
рекомендации. – Київ: КГПІ, 1987 / Чепіга В.Т. 

7. Инструктивно-методические рекомендации по 
организации педагогической практики. -Київ: КГПІ,1987. 

8. Методические рекомендации по проведению внеурочной 
работы в школеСлов’янськ: СДПІ, 1989  / Чепіга В.Т., Пастирь И.В. 

9. Роль ОПП в повышении идейно-политического уровня и 
общественной активности студентов // Формы и методы идейно-
полит восп. молодежи: Межвуз. сборник – Ровно: РДПІ,1990  
/ Капацина В.І. 

10. Использование педагогических задач и ситуаций – 
важное средство активизации процесса обучения и 
профессиональной подготовки студентов // Пути 
совершенствования пед. подгот.учителя: Межвуз.конф. - Глухов: 
ГДПІ, 1989 / Капацина В.І., Внукова І.П. 

11. Ориентация школьников на труд в сфере материального 
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19. Соціально-педагогічна допомога молодим сім’ям  
// І Всеукр.конгрес із практ. психол.: Тези доповідей. - Херсон, 1994  
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Матеріали обл. міжвуз. студ. наук.-практ. конф. - Красноармійськ, 
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ССИИППЧЧЕЕННККОО  ВВААЛЛЕЕРРІІЙЙ  ІІВВААННООВВИИЧЧ  ––    
ССТТООРРІІННККИИ  ББІІООГГРРААФФІІЇЇ  

Олена Володимирівна Кузьміна –  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
прикладної психології, докторант Національного 

педагогічного університету  
ім. М.Драгоманова 

Народився В.І.Сипченко 30 січня 1950 року у 
м. Юнокомунарівську Донецької області. Його батьки Сипченко Іван 
Омелянович та Мотрона Гаврилівни працювали на шахті «Юнком».  

З 1957 р. до 1965 р. навчався у 8-річній школі № 35. Навчався 
він добре, із зацікавленням вивчав як точні так і гуманітарні науки. 
Його учнівські твори з російської та української літератури вчителі 
часто зачитували учням як зразок. Він був активним учасником 
шкільного хору та драматичного гуртка, де, як правило, виконував 
головні ролі. Особливо до вподоби йому була робота з малюками: 
він був організатором цікавих дитячих ранків, ігор і розваг, конкурсів, 
екскурсій. Йому вчителі сміливо довіряли учнів молодших класів, з 
якими він знаходив спільну мову, організовував різноманітні заходи 
тощо. Саме вчителі цієї школи (К.М.Дроздов, М.І. Шевцова (Стойко), 
В.В.Котенко, К.Я. Новікова, М.В.Денисенко, Л.М.Петренко та інш.), як 
згадує Валерій Іванович, своєю відданою працею, педагогічним 
талантом,  любов’ю до дітей сприяли виборові його життєвого та 
професійного шляху.   

У 1965 р. В.І.Сипченко вступає до Кіровського (нині 
Шахтарського), педагогічного училища, творчий колектив якого під 
керівництвом ветерана педагогічної праці, Відмінника народної 
освіти України, умілого організатора і педагога Павла Івановича 
Зугравого, його талановитих заступників О.В.Павлюк та А.С.Прошки 
сприяв формуванню педагогічної свідомості, фахової майстерності, 
любові та справжньої самовідданості вчительській праці, 
педагогічній науці.  

У січні 1969 році Валерій Іванович розпочинає свою трудову 
діяльність з посади старшого піонерського вожатого середньої 
школи № 3 м. Єнакієвого, де виявляється його талант чудового 
організатора цікавих шкільних справ, ватажка учнівської молоді. 
Міський відділ освіти направляє його на навчання до педагогічного 
інституту. 
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 У 1969 році він стає студентом І курсу  факультету підготовки 
вчителів початкових класів Слов’янського державного педагогічного 
інституту. Наставниками молодого студента були провідні вузівські 
викладачі: І.І. Петрик (ректор), І.К. Деркач, Д.М.Кравчук (декани 
факультету початкових класів), Н.М. Корнієнко, О.Ю.Ольшанський, 
Є.С.Мірошниченко, М.В. Мірошниченко, Н.В. Огаркова, 
А.Г.Глущенко, В.І.Капацина, Я.С Винокуров та інші, які передали 
відповідальному, здібному, ініціативному студентові Валерію 
Сипченку неосяжний зміст наук, були для нього та багатьох інших 
студентів прикладом сумлінної праці, інтелігентності та високої 
моральності. 

У роки студентського життя окрім опанування основами наук, 
Валерій Іванович плідно займався самоосвітою, науково-дослідною 
роботою, що дозволило йому приймати участь у студентських 
наукових конференціях. Його талант організатора дитячого 
колективу, шкільних справ реалізовувався у створеній в інституті і 
відомій у Донецькі області «Школі майбутнього вожатого», якою 
керувала Валентина Іванівна Капацина, а від комітету Валерій 
Сипченко, який  під час навчання кожен рік улітку працював старшим 
піонервожатим у піонерському таборі. За активну роботу з піонерами 
та учнівською молоддю його було нагороджено  почесними 
відзнаками ЦК ВЛКСМ – «Лучшему вожатому» (1971) та «За 
активную работу с піонерами» (1972). 

Закінчивши в 1973 році СДПІ, В.І.Сипченко отримує призначення 
на посаду  організатора позакласної та позашкільної роботи  в СШ № 5 
м. Шахтарська Донецької області. Безпосередня діяльність на 
вчительській ниві переконала молодого педагога, що справжній 
учитель – мислитель і громадський діяч, цілісна, багатогранна 
особистість,  людина, яка формує погляди і переконання своїх учнів, 
допомагає їм знайти свій шлях у житті. 

Після служби в лавах Радянської Армії Сипченко В.І. працює 
вчителем початкових класів, української мови і літератури у цій же 
школі, а згодом начальником піонерського табору Одеської обласної 
ради профспілок, заступником директора школи з навчально-
виховної роботи і директором шахтарського Палацу культури у м. 
Єнакієвому.   

З 1981 року доля Валерія Івановича пов’язана зі Слов’янським 
державним педагогічним університетом, на той час інститутом. 
Пройшовши за конкурсом на посаду асистента кафедри педагогіки та 
методики початкового навчання, він розпочинає викладацьку 
діяльність поєднуючи її, як завжди, з активною громадською роботою в 
інституті та місті.   
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З 1988 року Валерій Іванович – старший викладачем кафедри 
педагогіки. 

За ініціативи В.І.Сипченка  у Слов’янській загальноосвітній 
школі № 12 у 1988 році було відкрито перший у Донецькій області 
профільний клас із орієнтацією на педагогічні професії, більшість 
випускників якого сьогодні працюють на освітянській ниві, 
викладають в університеті. 

Широку наукову ерудицію, глибоке аналітичне мислення та 
здібності педагога-експериментатора реалізував Валерій Іванович 
Сипченко під час роботи над дисертаційним дослідженням. У 1991 р. 
у Ростовському-на-Дону державному педагогічному інституті успішно 
захистив кандидатську роботу на тему: “ Підготовка старшокласників 
до праці у сфері матеріального виробництва ”. 

За довгі роки цілеспрямованої, наполегливої та сумлінної 
наукової праці Валерій Іванович пройшов усіма сходинками науково-
педагогічної діяльності: від асистента, старшого викладача, доцента 
до професора та завідувача кафедри педагогіки СДПУ (1997 р.) – 
потужного наукового та методичного центру вузу. 

Валерій Іванович викладає курси: «Загальна педагогіка», 
«Вища освіта і Болонський процес», «Педагогіка вищої школи та 
методологія педагогічних досліджень», «Організація навчально-
виховного процесу у ВНЗ». Кожна лекція чи то семінарське або 
практичне заняття у Валерія Івановича мають чітку структуру і логіку 
викладання, насичені багатим змістом, емоційно забарвлені, що 
викликає у студентів інтерес, зацікавленість, захоплення. Його лекції 
– це незабутній екскурс в наукове пізнання цікавого світу 
педагогічної науки, це не сухе викладання основ науки, а цікава 
розповідь про те, як творити Людину нашого сучасного суспільства, 
як зробити навчання творчим процесом, а процес виховання – 
створенням умов для всебічного розвитку особистості, задоволення 
її запитів та інтересів, це єднання науки і практики, це творча 
майстерня, у якій відбувається чарівне дійство, у процесі якого 
формується особистість УЧИТЕЛЯ.  

Валерій Іванович постійно працює над підвищенням свого 
науково-педагогічного рівеня, професійної майстерності, забезпечує 
високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання 
дисциплін. 

Під керівництвом В.І.Сипченка створена науково-дослідна 
школа «Гуманізація навчально-виховного процесу», у рамках якої 
підготовлено та захищено понад 40 кандидатських дисертацій (із них 
18 – під його безпосереднім керівництвом); були організовані та 
проведені на високому рівні Міжнародна науково-практична 
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конференція «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій 
школі» (1997), на базі Святоуспенської лаври у Святогірському 
монастирі церковно-світські педагогічні читання «Освіта та релігія: 
шляхи порозуміння» (2000), Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (2004), 
Всеукраїнські XIV Педагогічні читання «Василь Сухомлинський у 
діалозі із сучасністю: виховання громадянина» (2007) та ін. Значно 
посилилася взаємодія кафедри педагогіки СДПУ з провідними 
вищими педагогічними навчальними закладами України, науковими 
установами – Академією педагогічних наук України та Міжнародною 
Академією наук педагогічної освіти (м. Москва), колективним членом 
якої став Слов’янський державний педагогічний університет. Це 
дозволило вченим Слов’янського державного педагогічного 
університету залучитись до сумісної науково-дослідної діяльності, 
спрямованої на вивчення найактуальніших проблем сучасної 
педагогічної науки. 

Чимало зусиль доклав Валерій Іванович для створення науково-
експериментального майданчику в Райгородоцькій загальноосвітній 
школі (І-ІІІ ступенів) Слов’янського району Донецької області, яка 
Постановою АПН України визначена пілотною експериментальною 
школою.  

У стінах Слов’янського державного педагогічного університету 
понад десяти років функціонує міський педагогічний ліцей, у якому 
реалізуються різноманітні педагогічні проекти та ідеї кафедри 
педагогіки, працює постійно діючий методологічний семінар, 
педагогічний лекторій для батьків.  

Різнобічність науково-педагогічних проблем, 
висококомпетентний підхід, креативність Валерія Івановича яскраво 
виявилися у понад 140 наукових роботах: навчальних посібниках, 
статтях у збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, 
педагогічних часописах тощо. 

Нині Валерій Іванович – широко заний в Україні науковець, 
педагог. Він є редактором наукового збірника «Гуманізація 
навчально-виховного процессу» (фахове видання ВАК України) та 
регіонального часопису «Педагогічний альманах». Він започаткував 
науково-педагогічне видання «Учителю!.. Перед ім’ям твоїм…» 
Історія Слов’янського державного педагогічного університету в 
особах ”.   

В.І Сипченко – активний учасник суспільно-громадського життя 
Донецького регіону, рідного міста та педагогічного університету.  

Сипченко В.І. – Голова Донецького обласного благодійного 
фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям. 
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Валерій Іванович вимогливий і принциповий керівник, відданий 
своїй справі, високо інтелігентна та інтелектуальна людина; завжди 
володіє новітньою науковою інформацією, залюбки ділиться 
досвідом роботи з молодими колегами, виховав і продовжує 
виховувати не одне покоління вчителів і науковців. 

Сипченко Валерій Іванович член спеціалізованої ради по 
захисту кандидатських дисертацій у Полтавському національному 
педагогічному університеті імені В.Г.Короленка. 

В.І.Сипченко завжди дотримується норм педагогічної етики, 
моралі, поважає гідність студентів та аспірантів університету, 
прищеплює їм любов до науки і педагогічної професії, формує 
найкращі якості особистості вчителя. 

За вагомий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів, за 
роботу по вихованню студентської молоді, плідну науково-
педагогічну діяльність Валерій Івнович нагороджений Грамотами 
Міністерства освіти і науки України, Грамотами Президії АПН 
України, знаком «Василь Сухомлинський». 

Пощастило Валерію Івановичу на родину:  сина  В’ячеслава, 
який успішно закінчив наш університет, невістку – Ольгу Миколаївну, 
кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри 
педагогіки, яка стала йому справжньою донькою, онука – маленького 
і дивовижного Льовушку, які створюють родинний затишок, умови 
для творчої роботи.  

Учений вважає себе людиною щасливою. Задоволений 
можливістю поєднувати науково-педагогічну діяльність із практикою, 
робити улюблену справу. Спілкування з молоддю надає йому 
наснаги і сил.  

Однак найщасливішим він себе почуває від того, що у нього є і 
залишається назавжди єдина і свята до Педагогіки любов!  

 



З глибокої юності 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

131

ЗЗ  ГГЛЛИИББООККООЇЇ  ЮЮННООССТТІІ  

Рушник життя час шив і не дошив… 
І почуття озвалось незбагненне –  
Мій ювілей…  
А я іще й не жив. 

Вадим Крищенко 
 
ВСПОМИНАЯ НАШЕ ДЕТСТВО  

И ЮНОСТЬ 

Валентина Тарасовна Данелян –  

директор общеобразовательной 
школы № 10 г. Енакиева 

Воспоминания о Валерии 
Ивановиче Сыпченко уносят меня в 
далекие 50-е прошлого столетия. 
Мы, маленькие дети шахтерского 
поселка «Юнком», проживающие на 
старой колонии, которая в то время 
была центром поселка, играли все 

вместе. Ведь тогда не было деления на бедных и богатых. Наши 
папы работали в основном на шахте, а мамы, в большинстве своем, 
готовили, стирали, занимались детьми, хозяйством и с волнением и 
тревогой ждали мужей с работы. Ведь известно, что шахта, порой, 
приносила не только достаток в дом, но и боль утраты… 

Родители Валерия Ивановича Матрена Гавриловна и Иван 
Емельянович были простыми, добрыми, очень честными и 
хлебосольными людьми. Всему этому они учили и своего сына, а 
особенно – доброму и уважительному отношению к людям. Наши 
родители дружили, часто собирались вместе семьями, помогали по 
жизни друг другу чем могли. Родительский дом Валерия всегда для 
всех был открытым: здесь часто собирались соседи, чтобы провести 
свободный вечер за игрой в лото, домино, устраивали картежные 
баталии, соревнуясь семьями или между женщинами и мужчинами, 
просто поговорить, обсудить насущные проблемы нашей жизни, а 
иногда с огромным удовольствием отведать пироги, приготовленные 
Матреной Гавриловной, попеть песни. Ах, какие песни звучали на 
нашей улице вечерами!  

Валерий рос общительным человеком. Дружил и играл со 
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всеми, но больше всего с девчонками, никогда никого не обижал. Он 
всегда был готов прийти на помощь любому. На нашей улице мы, 
старшие школьники, часто организовывали с детьми концерты и 
спектакли, где Валера всегда исполнял ведущие роли. Он был 
увлекающийся, разносторонний, веселый и озорной. Одна 
особенность выделяла Валерия от других – он очень любил 
возиться с маленькими детьми. Многие наши соседи могли спокойно 
ему поручить присмотреть за малышом, будучи уверенными в том, 
что детям будет хорошо, комфортно, они не почувствуют отсутствия 
родителей, будут окружены заботой и вниманием.  

Для Валерия Ивановича чувство доброты, порядочности – не 
пустой звук, а норма жизни. Все это он пронес через всю свою 
жизнь. 

Не могу не вспомнить еще один эпизод из нашей жизни.  
В 1981 году вышестоящими партийными органами было принято 
решение назначить Валерия Ивановича директором шахтерского 
Дворца культуры. И вы знаете, буквально за несколько месяцев 
Дворец преобразился: он оживился, начали работать кружки 
художественной самодеятельности, клубы по интересам, 
возобновил работу парк культуры, были построены аттракционы. 
Было проведено собрание ветеранов художественной 
самодеятельности Дворца. Ведь наш Дворец культуры в прошлом 
был одним из лучших Дворцов отрасли в нашем регионе. К нам 
стали вновь приезжать артисты. Молодежь потянулась во Дворец: 
творческие коллективы, кружки технического творчества, дискотека, 
которая в то время только начинала набирать обороты, и многое 
другое. И сегодня жительницы нашего поселка, а теперь уже города 
Юнокоммунаровска, вспоминают интересные вечера клуба женщин 
«Нежность», организатором и обаятельным ведущим которого был 
Валерий Иванович. Уже работая в Славянском пединституте, он 
приезжал во Дворец и проводил очередную встречу, сценарий 
которой он писал сам, разрабатывал проблему, готовил номера 
самодеятельности, приглашал интересных людей. И когда он только 
успевал все это! Все, что он делал, – было от души, от сердца.  

Но самое главное – Дворец культуры стал центром 
внешкольной воспитательной работы нашего городка 
Юнокоммунаровска. Для учащихся средних школ №№ 11, 13, 
восьмилетних школ №№ 10, 35 были организованы лекторий, где 
проводили интересные лекции сотрудники Донецкого Планетария, 
ежемесячно для школьников проводились театрализованные 
представления, веселые соревнования с участием родителей, 
встречи с интересными людьми. 
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Прошли годы… Мы, родившиеся на нашем  «Юнкоме» и «старой 
колонии», продолжаем и сейчас встречаться, с грустью и нежностью 
вспоминая наши детство и юность. Инициатором  и организатором 
этих встреч чаще всего является Валерий Иванович. Мы можем с ним 
поделиться самым сокровенным, будучи уверенными в том, что он 
всегда внимательно выслушает, подскажет, а если надо, то и поможет 
не только добрым советом и словом, но и материально. Особенно это 
касается учителей-пенсионеров. Он оказал помощь нашей школе в 
приобретении трех компьютеров, один из которых был куплен за его 
личные деньги. 

Люди любят Валерия Ивановича и тянутся к нему. Такого 
благоговейного его отношения к старшим я давно уже ни у кого не 
встречаю. 

 
ШКОЛА – ДЗЕРКАЛО СУСПІЛЬСТВА ТА ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ  

Валентини Василівни Котенко –  

вчитель української мови та літератури 

Формування майбутнього вчителя Валерія Івановича Сипченка 
розпочалося у стінах середньої школи №35 м. Єнакієвого. Розумний 
і допитливий школярик цікавився однаково захоплено як мовою та 
літературою, так і хімією чи географією… 

Навчався залюбки на «відмінно» й «добре». «Добре» було 
переважно через неохайність: щось перекреслить, чи підітре гумкою. 

Коло його інтересів і учнівських захоплень не обмежувалось 
шкільними уроками. Валерій – активний гуртківець. Як зараз, 
пам’ятаю його щасливе обличчя, коли він став переможцем конкурсу 
на кращого читця творів Тараса Шевченка і одержав, мабуть одну із 
своїх перших нагород. Це була книжка Оксани Іваненко «Тарасові 
шляхи».  

Цей надзвичайно жвавий і кмітливий учень приймав участь і в 
драматичному гуртку, і в гуртку хорового співу…(Я назвала гуртки, 
якими сама керувала, але цим коло захоплень хлопчика-підлітка не 
обмежувалося). 

Валерій рано відчув внутрішню потребу до свободи творчості, 
без чого людина перетворюється на гвинтик… Глибоке розуміння 
мистецтва й розвиток  у собі хоча б зачатків творчих здібностей 
сприяло моральній стабілізації особистості майбутнього педагога, 
його загальній інтелігентності, розвиткові інтуїції та її вірної подруги 
– імпровізації. 
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Внутрішня свобода і розкутість, але не вседозволеність 
характерні для нього ще з дитинства. Уже тоді Валерій виділявся 
серед своїх однокласників високою культурою й моральністю, 
шанобливим ставленням до вчителів, старших. 

Він самостійно вчився дертися гірськими стежками, підніматися 
гострими шляхами до знань. 

Думаю, що рідна школа стала дзеркалом його душі.   
 

КИПУЧАЯ ЭНЕРГИЯ МНОГОЛИКОГО ЯНУСА 

Надежда Иосифовна Матвиенко –  

старшая пионервожатая ВШ № 35 г. Енакиева 

Это были далекие 60-е…  
Валера тогда учился в Кировском 

педагогическом училище. Приезжая на выходные 
домой, он непременно приходил в родную школу, 
где по воскресеньям руководил «Театром кукол», – 

кружком художественной самодеятельности. 
Но больше всего запомнился он мне в роли Деда Мороза. 

Новогодние утренники с его участием превращались в настоящие 
волшебные праздники, где дети, независимо от возраста, кружились, 
пели, плясали… Сам очень подвижный, общительный и живой, 
веселый и жизнерадостный, – он всех заряжал своей кипучей 
энергией на целый год. Сколько загадок и потешек, сколько викторин, 
игр и развлечений он знает, умеет их провести, буквально заводит 
каждого, увлекая своей игрой, – вот такой он запомнился многим: 
ученикам и их родителям, бабушкам и дедушкам, учителям и 
классным руководителям. С уверенностью могу сказать: такого 
Дедушки Мороза на Новый год трудно сыскать.  

А потом Валерий Иванович был старшим вожатым одной из 
самых больших в городе Енакиево школ – средней школы № 3. 
Вспоминаю семинар старших вожатых, который проходил в его школе. 
Это был, как принято сегодня говорить, – мастер-класс: мы увидели 
многообразие форм и методов работы со школьниками, увидели 
личность настоящего организатора, каким действительно уже тогда 
был Валерий Иванович Сыпченко. 

С тех пор прошло немало лет, но и сегодня я знаю его как 
человека доброго, отзывчивого, коммуникабельного, обладающего 
чувством юмора, большого оптимиста, сумевшего сохранить память 
о тех счастливых и незабываемых днях нашей далекой юности. 
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О МОЁМ СТУДЕНТЕ ВАЛЕРОЧКЕ СЛОВО ПРИМИТЕ… 

Элеонора Ивановна Румбах –- 

преподаватель русского языка Шахтёрского педучилища 

 
 

Время, как птица, что крылья расправила, 
Вдаль устремилась, паря над землёй… 
Десятилетья, как миг,  пролетели, 
Но для меня хотя и профессор –  
студент всё  же он мой. 
Званий не стану я в «слове» касаться: 
В чине таком его знаете вы. 
Хочется мне рассказать о парнишке, 
Каким его знали, любили все мы. 
 

Добрый и ласковый, понимал с полуслова, 
Проблем никаких, знанья – только давай… 
А для меня, языковеда, бальзам будто на душу: 
Творчество вспыхнет – идею подай! 
 

Страница особая – его почерк, тетради, 
Лучших, пожалуй, не знала с тех пор. 
Буковки будто бы все под шнурочек – 
Изъяна в них нет - глянь хоть в профиль, в упор. 
Часто корила девчонок за почерк 
И донимала до самых сердец, 
Тетради Валеры всегда выставляла 
Как пример аккуратности за образец. 
История не бывает без пятен. 
До конца чтоб правдивым был сказ, 
Не могу не поведать о «2» несчастной, 
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При встрече о ней говорим  и сейчас. 
Не знала, не ведала и не гадала, 
Что  «двойку» профессору ставлю тогда, 
Что может когда-то  мне отозваться 
Святая скупая мужская слеза… 
 

Мы время то вспоминаем, как сказку: 
Жили тогда все единой семьёй, 
Учили, учились, спектакли играли, 
Училище было дом наш родной. 
Талантов в Валере было не меряно: 
Петь, и плясать, и играть, 
Слово сказать сокровенно, 
Роль ли в спектакле сыграть… 
Был он  Дед Мороз и Онегин… 
Читать, выступать, видно, Богом дано. 
Знал ведь Господь, что среди молодёжи 
Ему, как награда, прожить суждено. 
Этапы взросления – книга открытая. 
Её не спеша я читаю сейчас. 
Страницу мальчишки перевернула – 
И юношу вижу – пробил его час. 
 

Комсоргом в родной дом он вернулся, 
Как будто бы не уходил. 
В вихре дел и  забот закружился, 
Энергией всю молодёжь зарядил. 
Знаю его  я   учителем тоже. 
Племянника в школе начальной учил. 
О времени том и о первом учителе 
Тепло до сих пор тот в душе сохранил. 
 

Его простота и общительность, 
Умение душу понять, 
На боль отзываться чужую 
Его не дают забывать. 
За то ценю всею душою, 
Что спеси ни капли в нём нет, 
И нас помнит всех он по-прежнему, 
И любит, и шлёт всем привет. 
Тесен наш мир, 
Все по кругу в нём ходим. 
Вести, как птицы, летят… 
Как же приятно, что мои, 
Теперь ваши студенты, 
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Тепло так о нём, о студенте моём,  говорят. 
Вот она гордость! Не нужно и славы: 
Дети твои заслужили почёт! 
Мудрость народа правду глаголет: 
Слава дурная в землю уйдёт. 
Добрая душу  ласкает, врачует, 
По проводам сердцу радость несёт! 
Всю правду о нём, как смогла, рассказала. 
Надеюсь, рассказ мой – начало начал. 
Хочу, что б друзья ему столько сказали, 
Год чтобы целый читал, вспоминал. 
 

В конце,  по сюжету, пожеланья,  признанья… 
Ну что ж,   от него я  не отступлю: 
Валерия Ивановича в чине я уважаю, 
Валерочку, как человека, просто люблю! 
Семье и ему благ земных всех желаю. 
Так рада, что Лёвушка есть у него!!! 
Ребёнка в душе сохранить пожелаю.  
Но!  поверье… До срока не поздравляю его. 
 

МАСТЕР СЛОВА  И ДЕЛА 

Лайтан (Сыпченко) Елена Павловна – 

учитель общеобразовательной школы  
(І - ІІІ ступени) № 106 города-героя Одессы, 
учитель начальных классов. Учитель высшей 

категории, учитель-методист 

Родилась я в Донецкой области в небольшом 
шахтерском городке Юнокоммунаровске в семье 

потомственных шахтеров. Жили мы большой и дружной семьей – 
бабушка и дедушка, папа и мама, я и мой родной дядя Валерий 
Иванович, в большом и красивом, утопающем в роскошных кустах 
сирени и жасмина доме.  

Сколько себя помню, я всегда ходила за ним хвостиком, ведь 
разница в возрасте у нас 10 лет. Он был не по годам взрослым и 
рассудительным. Его любила вся детвора нашей дружной улицы. 
Недалеко от дома находился красивый Дворец культуры, в котором 
работало много всевозможных кружков. Мой дядя был самым 
активным их участником. А впоследствии стал сам руководить 
кукольным кружком. Он был влюблен в это дело и заразил этим всю 
детвору, которая окружала его. Я тоже была активным участником 
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этого кружка. Мы сами делали куклы, шили им одежду и во всем 
слушались нашего кумира. Долгие репетиции доставляли нам 
удовольствие от общения с ним, от его затей. Уже тогда в его в 
глазах горел огонь воспитателя. К чему бы он не прикасался, все у 
него выходило блистательно.  

Все окружающие: и маленькие, и взрослые – принимали его 
как Учителя. Он всегда очень много читал и много знал. Он так 
мастерски рассказывал нам сказки и различные удивительные 
истории! Мы подолгу могли сидеть и слушать, раскрыв рот, его 
сказки, наблюдая, как он перевоплощается то в одного героя, то в 
другого. Он разучивал с нами песни и игры, устраивал маскарады. 

А еще я помню своего дядю в роли Деда Мороза. Могу с 
уверенностью сказать: такого Дедушку Мороза я больше не 
встречала. Даже в исполнении артистов он не такой, как у моего дяди. 
Дед Мороз в его исполнении был удивительно добрый и ласковый, 
понимающий и внимательный, веселый и озорной. Настоящий! Он 
любил детей искренне и горячо, он просто чувствовал их. Поэтому 
совершенно закономерно, что после окончания школы поступил в 
педучилище, а потом в пединститут.  

Учился дядя всегда хорошо, а мастером слова был с детства. 
Его сочинения учителя читали на родительских собраниях. А когда 
он работал в пионерском лагере вожатым, все малыши непременно 
хотели попасть именно к нему в отряд. С ним всегда интересно. 
Часто моей бабушке и маме взрослые говорили, что в нем от Бога 
дар вести за собой детей. И все еще тогда верили, что у него 
большое будущее. Мы с мамой всегда им гордились и верили в его 
счастливую звезду.  

Еще будучи студентом, он иногда приходил в нашу школу и 
проводил уроки и внеклассные занятия в нашем классе. Моя первая 
учительница Занченко говорила, что мой дядя – прирожденный 
педагог. Я была примерной ученицей и как губка впитывала все 
знания, которые давал мне дядя. Когда я закончила школу, то 
сомнений в выборе профессии не было. Я решила идти по его стопам.  
Он увлек меня педагогикой, школой, помог мне поступить и закончить 
Одесский государственный педагогический институт им. 
К.Д.Ушинского и, что самое главное, – помог мне состояться как 
учителю, за что я ему глубоко признательна и благодарна.  

Я думаю, что у каждого человека есть свои учителя, примеры 
для подражания. Мне, наверное, повезло больше, чем другим, так 
как моим учителем был мой родной дядя – Валерий Иванович. От 
него в любую минуту и по любому вопросу я всегда могу получать 
толковый и мудрый совет, действенную помощь, методические 
рекомендации, поддержку, как моральную, так и финансовую. За все 
это я благодарна ему.   
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ННААУУККООВВЦЦІІ  ВВІІТТААЮЮТТЬЬ  ЮЮВВІІЛЛЯЯРРАА    

ЛЮДИНА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЕРУДИЦІЇ 

Микола Борисович Євтух –  

дійсний член академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор, академік-
секретар відділення педагогіки вищої школи  

АПН України 

Ім’я Валерія Івановича Сипченка відоме 
серед широких кіл педагогічної громадськості України. Педагогічні 
ідеї, які послідовно теоретично обґрунтовує і втілює в практику 
підготовки сучасного вчителя все своє життя, находять позитивний 
відзив серед провідних учених у галузі педагогіки вищої школи, 
знаходять підтримку серед учителів загальноосвітніх закладів, 
отримують схвальну оцінку серед широкого кола викладачів 
навчальних педагогічних закладів, усвідомлюються майбутніми 
вчителями і вихователями, батьками. Всім, хто небайдужий до 
майбутнього нашої держави, хто причетний до великої справи 
виховання людини, кого хвилює доля нашої освіти, той знайде в 
чисельних наукових статтях Валерія Івановича Сипченка свої думки, 
свої переживання, свої міркування, що стосуються проблем 
національної освіти і виховання.  

Валерій Іванович Сипченко – кандидат педагогічних наук, 
професор, відмінник освіти України, завідувач кафедри педагогіки 
Слов’янського державного педагогічного університету, який (на той 
час педагогічний інститут) він закінчив у 1973 році. 

Проблематика наукової діяльності Валерія Івановича 
винятково актуальна в умовах розбудови українського суспільства і 
модернізації національної освіти. Ним започаткована в 
Слов’янському педагогічному університеті наукова школа 
«Гуманізація навчально-виховного процесу», яка на сьогодні знана в 
педагогічних колах України, усіх педагогічних навчальних закладах 
нашої держави. Наукові пошуки членів кафедри педагогіки 
охоплюють важливі проблеми сучасної педагогічної науки.  

Створена Сипченком Валерієм Івановичем наукова школа 
сьогодні надає науково-методичну і практичну допомогу освітнім 
закладам щодо організації навчально-виховного процесу, здійсненні 
моніторингу освіти та виховання, проведенні наукових досліджень. 
Здійсненні наукові дослідження аспірантів – в основному викладачів 
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університету, зокрема кафедри педагогіки, виконані на замовлення 
органів освіти та позашкільних освітніх закладів, пройшли свою 
апробацію, підтвердили теоретичне і практичне  значення. 
Розроблені авторами дисертацій методичні рекомендації та поради 
широко використовуються в практичній діяльності закладів освіти та 
виховання.  

Приємно зазначити, що значна кількість захищених дисертацій 
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
належить Валерію Івановичу. Виконані під його науковим 
керівництвом дисертації виділяються своєю проблематикою, 
ґрунтовністю, науковою новизною та практичною значущістю. Мені 
як члену спеціалізованої ради по захисту дисертацій приємно 
відмітити високий теоретичний рівень підготовки його аспірантів, 
широту їхнього наукового світогляду, високий рівень педагогічної 
культури тощо. Педагогічні кадри для вищої освіти, котрі пройшли 
його наукову школу, сьогодні працюють старшими викладачами та 
доцентами у вищих навчальних закладах, працюють над 
докторськими дисертаціями.  

Висока результативність наукових пошуків – закономірне явище. 
Адже Валерій Іванович має ґрунтовну всебічну підготовку, високий 
науковий і загальнокультурний рівень, сенситивний до всього нового, 
здатний до творчого пошуку, володіє методологією науково-
педагогічного дослідження, має неабиякий педагогічний досвід, знання 
практики.  

Сипченко Валерій Іванович входить до складу спеціалізованої 
К 44.053.01 у Полтавському державному педагогічному університеті 
імені В.Г. Короленка, що свідчить про його високий професіоналізм і 
наукову компетентність.  

Валерій Іванович Сипченко автор і науковий редактор збірника 
наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу», який 
включено до Переліку фахових видань ВАК України. Широко відомий 
заснований Валерієм Івановичем «Педагогічний альманах», який 
став регіональним виданням, у якому висвітлюється передовий 
педагогічний досвід освітян Донецького регіону. Заслуговує на увагу 
його науково-дослідна робота щодо підготовки краєзнавчої 
педагогічної збірки  «Педагогічна Слов’янщина». 

За сумлінну працю і високі результати у справі підготовки 
майбутніх учителів і виховання студентської молоді Валерій 
Іванович неодноразово нагороджувався Грамотами міністерства 
освіти і науки України, Грамотами АПН України, нагороджений 
нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».  
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Валерій Іванович Сипченко користується великою повагою 
серед науковців України, серед освітян, колег і студентів. 

Вітаючи Валерія Івановича з ювілеєм, щиро зичу йому міцного 
здоров’я, наснаги, творчих звершень!  

 
СЛОВО ПРО ВЧЕНОГО-ГУМАНІСТА, ПРОФЕСОРА-НОВАТОРА, 

ОДНОДУМЦЯ, ДОСКОНАЛУ ЛЮДИНУ… 

Галина Павлівна Шевченко – 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН 
України, директор Інституту духовного розвитку людини 
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля  

(м. Луганськ)  

Нас звела доля на 
педагогічній ниві більш як 20 
років тому. Молодий красень 
з іскрометним поглядом, 
невтомною енергією, тонким 
гумором і відкритою 
посмішкою, вразив своєю 
відвертістю, високим 
інтелектом і глибиною щирих 
почуттів. Так почалась 
довгорічна дружба… 

Валерій Іванович Сипченко весь час знаходиться в полоні 
нових ідей, розвиває теорію і практику духовно-морального 
виховання. Його наукові доробки стали надбанням сучасної 
педагогічної науки і добре відомі як в нашій країні, так і в країнах 
ближнього і дальнього зарубіжжя. 

Його педагогічні інтереси пов’язані з різноманітними аспектами 
формування особистості, громадянина, людини з новим світоглядом, 
здатною творити себе як цінність в навчально-виховному процесі 
школи і ВНЗ. Його наукові ідеї втілені не тільки в багаточисленних 
наукових публікаціях, але і в багаточисленних дисертаційних 
дослідженнях аспірантів і пошукачів, глибоко змістовних відгуках, як 
опонента на дослідження дисертантів провідних ВНЗ України. 

В роботах Валерія Івановича яскраво виражено почуття 
новизни, прагнення реалізувати і впровадити в процес підготовки 
педагогічних кадрів нові ідеї. Безумовно, він професор-Новатор. Він і 
очолювана ним кафедра педагогіки відома в Україні як 
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високопрофесійний колектив з інноваційними підходами і 
новаторським мисленням знаходяться в авангарді розвитку сучасної 
педагогічної науки. Він не просто прекрасний організатор, але і 
вносить в життя яскравий гуманістичний принцип глибокої поваги та 
любові до людини. Він вміє дружити з усіма і це не може не 
викликати захоплення. Толерантний, щирий, інтелігентний… 

Дуже важливо, що наша співпраця є надзвичайно плідною. 
Валерій Іванович – людина високодуховна, саме тому він очолює 
лабораторію «Духовні основи сімейного виховання» в Науково-
дослідному інституті духовного розвитку людини. 

Як Людина, Валерій Іванович – душа будь-якого колективу, 
гуморист, музикант, поет, співак, хореограф і танцюрист, в минулому 
піонервожатий він на все життя зберіг талант організатора 
найкращих виховних заходів… 

Почуття обов’язку, совість, відповідальність, обов’язковість 
навіть у дрібницях, роблять його людиною піднесеною, високо 
творчою, надзвичайно красивою, чарівним Чоловіком, талановитим 
організатором, досконалою людиною. Його життєве кредо полягає в 
таких словах: мне не жить в жизни шагом, это не для меня! 

 
ВШАНУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ 

 

Валентина Іванівна Лозова–  

доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент АПН України 

Анна Володимирівна Троцко –  

доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент АПН України 

Світлана Трохимівна Золотухіна –  

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної 
педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

Шановний Валерію Івановичу! У цей ювілейний час 
вшановуємо Ваш минулий й майбутній життєвий шлях, констатуємо 
науково-професійні здобутки. Красиво, наповнене наполегливою 
працею життя (від студента, вчителя, викладача до професора 
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вищого педагогічного закладу) свідчить про своєрідність Вашої 
особистості. 

Ви відома в Україні людина, Вас добре знають: 
• як організатора, який створив кафедру педагогіки з 

потужним, високопрофесійним  професорсько-викладацьким 
складом; 

• як науковця-керівника, який має велику кількість 
публікацій і підготував – біля 20 кандидатів наук; 

• як опонента, що завжди підтримує  пошукувача, з радістю 
дає йому путівку в наукове життя; 

• як яскраву, талановиту особистість і друга, що вміє 
любити родину, близьких, цінує вірність і дружбу. 

Бажаємо Вам, шановний Валерію Івановичу, міцного здоров`я, 
могутньої життєвої сили, творчого неспокою і великих успіхів у 
науково-педагогічній праці. 

Нехай нові десятиліття помножать Ваші досягнення і здобутки, 
додадуть добра і благополуччя, щоб сторицею поверталась любов і 
повага, яку Ви протягом життя даруєте людям. 

Хай Ваша науково-педагогічна нива буде високоврожайною, а 
особиста  доля щасливою! 

Даруйте й надалі тепло Вашого серця, вселяйте віру в 
майбутнє вітчизняної педагогічної науки! 

 

 
 

Харківський національний педагогічний університет  
імені Г.С. Сковороди 

Спеціалізована  Вчена рада К.64.053.06 
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НОВАТОРУ ТА ПРОФЕСІОНАЛУ! 

Галина Федорівна Пономарьова – 

кандидат педагогічних наук, професор, академік Міжнародної 
академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії 
проблем людини, Відмінник народної освіти України, Заслужений 

працівник народної освіти України, завідувач кафедри природничих 
дисциплін, ректор Харківського гуманітарно-педагогічного 

інституту. Кавалер орденів святої Княгині Ольги 

Познайомилася із Валерієм 
Івановичем уперше, коли він 
приїхав до Харківського 
педагогічного коледжу Головою 
Державної екзаменаційної 
комісії. Колективу коледжу він 
був уже знайомий. Його знали в 
колективі ще з 1982 року як 

висококваліфікованого 
спеціаліста, знаного фахівця у галузі початкової освіти, грамотного, 
ерудованого спеціаліста, принципову людину, з добрим серцем. З 
того часу (1996 року) знаю як здібного організатора, уважну, чуйну і 
доброзичливу, віддану своїй справі людину, як науковця, педагога-
дослідника, який зробив вагомий внесок у розвиток актуальних 
проблем різних галузей педагогічної науки. 

Заслугою Валерія Івановича є створення згуртованого творчого 
колективу кафедри педагогіки. Йому притаманні: турбота про 
зростання професійної майстерності кожного викладача, бажання не 
зупинятися на досягнутому, творчо, з душею підходити до будь-якої 
справи і впевнено йти до нових звершень. Дух новаторства і потяг 
до нових здобутків сприяють високій результативності роботи 
кафедри. 

Особливу увагу в науково-педагогічній діяльності Валерій 
Іванович приділяє роботі з талановитою науковою молоддю, 
піклується про зростання їхньої педагогічної майстерності. Під його 
безпосереднім керівництвом підготовлено не одне покоління 
науковців, аспірантів, магістрів. 

Валерій Іванович понад 20 років тісно співпрацює з колективом 
нашого педагогічного коледжу, а нині гуманітарно-педагогічного 
інституту, допомагає у підготовці молодих науково-педагогічних 
кадрів, за що йому велика вдячність. Викладачі інституту пам’ятають 
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його цікаві захоплюючі лекції, зустрічі зі студентами, виступи на 
наукових нарадах, його суттєві методичні поради та рекомендації. 
Надовго залишились у пам’яті творчі зустрічі з членами кафедри 
педагогіки, які проводили цікаві заходи з викладачами і студентами 
нашого навчального закладу.  

Науковці і педагогічна громадськість міста Харкова добре 
знають Валерія Івановича як редактора збірника наукових праць 
«Гуманізація навчально-виховного процесу», у якому вони друкують 
результати своїх досліджень.  

Упевнена, що знання, компетентність, високий професіоналізм 
професора Сипченка Валерія Івановича й надалі сприятимуть 
розвиткові національної освіти та подальшому процвітанню знаного 
в Україні і за його межами Слов’янського державного педагогічного 
університету. 

Зичу Валерію Івановичу щедрого ужинку на освітянській та 
науковій ниві! 

 
РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ – 

ПРЕРОГАТИВА СМЕЛЫХ 

Алексей Иванович Чернышов – 

ректор Донецкого областного института 
последипломного образования. Кандидат 

педагогических наук, доцент.  
Отличник образования Украины 

Имя Валерия Ивановича Сыпченко – 
кандидата педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой 
педагогики Славянского государственного университета широко 
известно в Донецком регионе. Возглавляемая им кафедра успешно 
решает вопросы, связанные с реализаций Концепции перехода 
украинской школы на 12-летнюю систему обучения, когда 
существенно меняется содержание, формы, методы и технология 
обучения. Сегодня все свои усилия и научный потенциал кафедры 
направлен на реализацию идей Национальной доктрины развития 
образования Украины: создание необходимых условий для развития и 
саморазвития каждой личности, ориентация школьников на 
непрерывное образование – образование в течение всей жизни.  

Кафедра педагогики успешно решает сложные проблемы 
реализации здоровьесберегающей функции современного 
образования. Следует отметить, что на кафедре подготовлена и 
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защищена докторская диссертация по данной проблеме (доктор 
педагогических наук, профессор Омельченко С.А.). В период 
подготовки диссертации к защите коллектив ученых, 
преподавателей и студентов университета включился в 
экспериментальную работу, проводимую на базе Райгородской 
общеобразовательной (І – ІІІ ступеней) школы Славянского района, 
которая, по инициативе кафедры педагогики, определена как 
пилотная экспериментальная школа АПН Украины.   

Сборник научных трудов кафедры педагогики «Гуманизация 
учебно-воспитательного процесса» пользуется популярностью 
среди научных работников, аспирантов и педагогов. С каждым 
годом совершенствуется содержание и дизайн сборника, 
появляются новые разделы, заслуживают внимание специальные 
выпуски, подготовленные к определенным событиям или научным 
конференциям.  

Особо следует сказать о новом проекте кафедры – журнале 
«Педагогический альманах», в котором освещается передовой 
педагогический опыт учителей региона. Интересна и разноплановая 
его тематика. 

Говоря о профессоре Сыпченко В.И., мы сразу же вспоминаем 
интересные научные и методические конференции Международного 
и государственного масштаба, Всеукраинские педагогические 
чтения «Василий Сухомлинский в диалоге с современниками: 
воспитание гражданина» – свидетельство его таланта как 
организатора, руководителя, ученого.   

В области и за ее пределами известна научная школа 
профессора Сыпченко В.И. Достижения и творческие наработки 
ученых находят практическое применение и реализуются  в учебно-
воспитательном процессе школ и учебных заведений региона. 
Преподаватели кафедры педагогики оказывают научно-методическую 
помощь учителям области: регулярно проводятся выездные 
заседания в Артемовский район, города Енакиево, Горловку, 
Доброполье, Красноармейск, Константиновку, где ученые 
рассказывают о новых достижениях педагогической науки, делятся 
опытом организации воспитательной работы и досуга школьников. 
Инициатор и вдохновитель этих встреч – Валерий Иванович.  

Следует отметить высокий профессионализм и компетентность 
профессора Сыпченко В.И. Его лекции и семинарские занятия, с 
которыми он неоднократно выступал перед слушателями курсов 
повышения квалификации, заслуживают самой высокой оценки: 
теоретический, научно-методический уровень, практическая 
направленность, стиль и манера изложения, использование 
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современных технологий и медиаресурсов, – все делает встречу с 
ним незабываемой.  

Валерий Иванович неоднократно был членом жюри областного 
конкурса «Учитель года». Все, кто работал с ним, участники 
конкурса отмечают его профессионализм, глубокое знание и 
понимание проблем современной школы, особенностей учебного 
процесса, толерантность по отношению ко всем, кто с ним рядом.   

Нельзя не сказать о личных контактах с Валерием 
Ивановичем. Он умеет создать все необходимые условия для 
сотрудничества и диалога, умеет расположить к себе, всегда готов 
прийти на помощь и поддержать, умеет создавать творческую 
атмосферу для работы и просто человеческого общения. Он умеет 
держать слово, обладает высоким чувством ответственности. 
Искренний и открытый для друзей. Радушный и хлебосольный 
хозяин, умеющий создать комфорт, непринужденность и многое, что 
располагает к нему, вызывает уважение и симпатию.  

Профессорско-преподавательский коллектив Донецкого 
областного института последипломного педагогического образования 
сердечно поздравляет Вас, дорогой Валерий Иванович, со славным 
юбилеем!  

Желаем Вам крепкого здоровья, больших творческих успехов, 
научных открытий и всего самого доброго, чем богата наша жизнь!  

 
ИЗ ПРОШЛОГО ОН БЕРЁТ ЛИШЬ «ПЛАМЯ»… 

Александр Геогриевич  Кучерявый –  

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
психологии и педагогики Донецкого национального университета 

Он – оптимист. Важнейшая его установка будущим педагогам 
– в школу пришло утро. И ему удаётся убедить студентов в том, что в 
обстановке различных кризисов, призывов к спасению школы и детей, 
в нашей  нездоровой морально и экономически, деформированной, но 
еще держащейся на энтузиазме системе образования забрезжил 
рассвет. 

Профессор В.И.Сыпченко подчеркивает: «Главное, что в 
школу пришло утро Свободы Выбора: школьного компонента 
содержания образования, методов обучения и воспитания, 
направления педагогического поиска и т.п.» 

Он – музыкально одаренная личность – поёт возвышенно и 
Божественно красиво, словно человек, впитавший в себя 
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неповторимое чудо утренней зари, звуки радости пробуждения 
мира. Великие композиторы по-разному ощущали прелесть утра и 
по-разному  отражали его в своей музыке, которая лишь одна 
способна выразить то, что невозможно передать словами. Так, по 
своему характеру «Утро» С.Прокофьева из его «Детской музыки» 
таинственно и жизнерадостно, а «Утро» Р.Глиэра (соч.43, № 4, фа 
мажор) моментами очень печально. Как и композиторы утро, 
вузовские преподаватели и школьные учителя восприняли 
предоставленную им свободу по-разному. Бог судья тем, кто забыл 
истину – учителю и врачу не дано право на ошибку. Валерий 
Иванович не забыл… 

Он – прекрасный организатор. В.И.Сыпченко так 
организовал дело на кафедре педагогики университета, что оно 
стало средством: а) воплощения в жизнь всесторонне обоснованной 
программы подготовки будущих учителей; б) развития 
педагогической науки. Не хватит пальцев на руках человека, чтобы 
сосчитать, сколько кандидатов наук подготовил сам заведующий 
кафедрой. Большинство его доцентов – члены-корреспонденты 
Международной академии наук педагогического образования. Это 
благодаря ему кафедра имеет  собственные экспериментальные 
площадки, на которых проекты инновационного содержания 
обучения и воспитания получают путевку в школьную жизнь. Это 
благодаря ему результаты научных исследований работников 
кафедры педагогики имеют достаточно высокие ранги научной 
новизны, теоретического и практического значения.  

А сколько силы и труда вложено В.И.Сыпченко в подготовку и 
проведение научно-методических и научно-практических 
конференций различного статуса! 

Он сам – исследователь. И как ученый-педагог известен 
далеко за пределами Донецкого региона. Это благодаря ему раз и 
навсегда заявил о себе в Украине сборник научно-методических 
трудов «Гуманизация учебно-воспитательного процесса». Это 
благодаря ему кафедра установила, укрепила и продолжает 
укреплять на международном и всеукраинском уровнях связи с 
научно-исследовательскими институтами, академическими 
высшими учебными заведениями различных уровней аккредитации. 
Этот перечень достижений кафедры можно продолжить… 

Он – блестящий лектор. Настоящий мастер научного слова, 
способный зажечь у студентов не только огонек любопытства к 
конкретной научной проблеме, но и обеспечить его перерастание в 
факел устойчивого теоретического интереса. Это профессор-лектор 
с гуманистической направленностью личности – на студента, 
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способный возвысить будущего педагога, окрылить его, заставить 
поверить в собственные силы и возможности. 

На лекциях В.И.Сыпченко нет скуки. На них сливаются в 
единый поток чувства и мысли преподавателя с чувствами и 
мыслями обучаемых. Раскрывая будущим учителям вопросы 
содержания педагогического образования в исторической 
ретроспективе, этот влюбленный в свое дело профессор 
руководствуется греческой пословицей: «Из прошлого бери лишь 
пламя, обметая пепел». 

Он молод внешне и внутренне, всегда был и остается 
способным к рефлексии, к осознанию своего профессионального 
«Я», переосмыслению пройденного пути. Устремленность в 
будущее, новые планы требуют оставить в прошлом «пепел». 
Впрочем, его не так уж и было много. «Пламени» – во сто крат 
больше: практически вся жизнь, посвященная педагогической 
работе. 

Он – компетентный кулинар. Имеет огромный практический 
опыт приготовления разнообразных вкуснейших блюд. При этом 
пользуется не только известными специалистам рецептами, но и 
сам тайно создает и апробирует новые. Да такие, что пальчики 
оближешь… 

Он добрый и решительный, нежный и ответственный, 
внутренне свободный и исполнительный… 

Он – разный, В.И.Сыпченко, но при всей своей разности 
обладает целостными свойствами: способностью к 
систематическому труду и способностью к творчеству. Вот эти 
две грани его одаренной личности и стоят с детства на мощном 
фундаменте – целеустремленности. И, кажется, будто, сливаясь 
вместе, они, целостные свойства, еще шире «откроют» перед 
Валерием Ивановичем двери в будущее. Ведь это для таких, как он, 
писал Л.Н.Толстой: «Чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все 
силы души устремить в одну точку».  

Думается, что это великое неразрывно связано у 
В.И.Сыпченко с педагогикой. 
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ТАЛАНТ БЫТЬ ДРУГОМ И ПЕДАГОГОМ 
Валентин Николаевич  Алфимов –  

заслуженный работник народного образования Украины, академик 
Академии экономических наук Украины, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики и психологии Донецкого 

национального университета, директор лицея 

Говорить о юбиляре всегда 
приятно и в то же время сложно. А 
если юбиляр – личность известная, 
то вдвойне. Я впервые 
познакомился с Валерием 
Ивановичем на заседании 
специализированного совета в 
Луганском тогда еще просто 
государственном педагогическом 
институте имени Тараса Шевченко. 
Защищался его аспирант. Помню 

выступление Валерия Ивановича. Оно было содержательным и 
одновременно таким искренним и теплым. А потом была 
неформальная встреча, где он завоевал сердца всех, кто на ней 
присутствовал. После защиты, как всегда, состоялся  серьезный 
разговор о проблемах педагогики, о вопросах, связанных с 
организацией учебно-воспитательного процесса. Удивила широта 
взглядов и неординарность мышления этого удивительного человека. 
И мне приятно было осознавать, что рядом – мой земляк, наш 
донецкий парень.  

А потом мы вместе возвращались домой. По дороге мы 
продолжали обсуждать животрепещущие темы, нашли совпадения 
по многим вопросам, что еще больше сблизило нас. Вот так 
завязалась крепкая научная дружба, стали налаживаться 
интересные контакты, появились совместные планы. Спустя 
некоторое время я узнал, что Валерий Иванович возглавил кафедру 
педагогики. Мы стали встречаться чаще, продолжая обсуждать 
насущные проблемы, все больше проникаясь к друг другу уважением 
и доверием. В кругу ученых нашего региона все чаще стали говорить 
о Валерии Ивановиче как о прекрасном организаторе и руководителе 
кафедры. Я имел возможность в этом убедиться, приняв участие в 
научной конференции. Которую организовала кафедра педагогики 
Славянского педагогического института. Конференция собрала много 
ученых в области педагогики и философии, в ее работе приняли 
участие члены Президиума Академии педагогических наук Украины, 
известные ученые с других регионов Украины. Интересным были 
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доклад Валерия Ивановича, заседания круглого стола и встречи в 
базовой школе кафедры и института. Во всех мероприятиях, которые 
проходили во время конференции чувствовалась умелая 
организация, четкость, логика и последовательность, практическая 
направленность, сочетание разных видов работы.  

Во время конференции я познакомился с членами кафедры 
педагогики, которую возглавлял Валерий Иванович. Меня приятно 
удивили единство и сплоченность коллектива, творческий настрой и 
пытливость молодых специалистов, которые работали на кафедре.  

Прошло время и мы познакомились с интересным сборником 
научных трудов кафедры педагогики, который по праву занял свое 
место среди изданий ВАК Украины. А потом были научные и 
методологические семинары, творческие встречи на кафедре, где 
обсуждались животрепещущие проблемы современной педагогики, 
вопросы профессиональной подготовки, духовного развития 
студенческой молодежи. Кафедра педагогики высшего учебного 
заведения,  ставшего уже Славянским педагогическим университетом, 
постепенно становилась ведущей кафедрой в Донецком регионе. О 
себе заявила Научная школа, созданная Валерием Ивановичем, 
коллектив которой разрабатывает важные проблемы современной 
педагогики, занимается изучением актуальных проблем теории и 
практики отечественной педагогики. Проблематика диссертационных 
исследований, проводимых в рамках научной школы, достаточно 
широка и многогранна. Я выступал в качестве оппонента по 
нескольким диссертациям, где научным руководителем был Валерий 
Иванович, ныне профессор. Хочу отметить, что все работы 
соответствуют требованиям ВАК Украины, прошли соответствующую 
экспертизу, а результаты исследований нашли свое применение в 
учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений 
области. 

Не могу не отметить талант профессора Сыпченко В.И. как 
лектора, который имеет фундаментальную подготовку, широкий 
кругозор, владеет основами педагогического мастерства, 
использует в учебном процессе современные информационные 
технологии и активные методы обучения. Студенты и слушатели 
курсов дают высокую оценку лекторскому мастерству профессора 
Сыпченко В.И. 

Личность творческая, умеющая зажечь и увлечь, способная 
создать условия для плодотворной работы, понимающая, искренняя и 
открытая к общению, - таким знают Валерия Ивановича его друзья и 
коллеги. 
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Кроме того, Валерий Иванович – хороший и верный друг, на 
которого всегда можно рассчитывать,  и который никогда не 
подведет.  

 
ПЕДАГОГ ЗА ПОКЛИКАННЯМ 

Володимир Миколайович Проскунін –  

начальник відділу освіти Слов’янської міської ради, кандидат 
педагогічних наук, Відмінник освіти України 

Воістину немає нічого, окрім істинної цілі, 
справжньої мети. Усе людське життя є 
послідовність миттєвостей. Отже, якщо 
людина до кінця розуміє справжню 
миттєвість, відтоді їй нічого не потрібно 
робити, ні до чого спрямовувати своє життя. 
Живи й залишайся вірним справжній цілі 
теперішньої миті. 

Із книги Другої Ямомото Сунетомо 
«Сховане у листях»(хагакуре) 

На моєму робочому столі лежить сток із декількох книг,  які 
належать відомій і шанованій у м. Слов’янську та далеко за його 
межами людині – науковцю, освітянину, завідувачу кафедри 
педагогіки СДПУ, професору Сипченку Валерію Івановичу.  

Моє найперше знайомство відбулося на педагогічних читаннях, 
які проводилися за ініціативою науковців підвідомчої йому кафедри. 
Далі були наукові конференції, організація педагогічної практики в 
школі, де я працював директором, аспірантура. І всюди він поставав 
як серйозний та вдумливий керівник і в той же час як доброзичлива, 
чуйна людина, наділена безмежним почуттям гумору, з якою 
хотілося б спілкуватися завжди. Дивувала енергетика цієї людини, 
яка робила вмотивованою необхідність своєчасної підготовки 
матеріалів дисертаційної роботи та наукових статей, готовність 
завжди допомогти у вирішенні проблемних питань для всіх, хто 
цього потребував. 

У свій ювілей Валерій Іванович перебуває в розквіті творчих сил 
і можливостей, сповнений новаторськими ідеями, перспективами і 
планами. Студенти, аспіранти й колеги по праву вважають його 
метром науки й освіти Слов’янщини. 

Тож від імені освітян нашого краю бажаю, щоб Вам, Валерію 
Івановичу, щастило на цій стезі, щоб примножувалися усі Ваші 
здобутки новими відкриттями, монографіями, книгами, багатьма 
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учнями й соратниками,  щоб зберігся Ваш непересічний дар нести 
людям чисте, світле, розумне, вічне. 

 
ВІН ЖИВЕ СЕРЦЕМ 

Вікторія Іванівна Шевченко –  

голова Слов’янської міської профспілки робітників 
освіти та вищої школи. Відмінник освіти України 

Моя перша зустріч із Валерієм Івановичем 
відбулась у середній школі № 16, де на той час я 
була директором школи. До школи завітав керівник 
педагогічної практики від факультету підготовки 
учителів початкових класів. Разом із ним ми 

відвідували урок студентки-практикантки. Після уроку я запросила 
його, учителя і студентку до кабінету, де ми разом обговорювали урок. 
Мені сподобалось, як грамотно і кваліфіковано було проаналізовано 
урок методистом. Я відчула високий професіоналізм, а вже пізніше 
з’ясувалося, що Валерій Іванович до роботи в інституті працював на 
посаді заступника директора школи. Уже потім на одній із нарад 
директорів шкіл і їх заступників я запропонувала послухати аналіз 
відвідуваного уроку, здійснений методистом інституту Валерієм 
Івановичем Сипченком. Пригадую, яку високу оцінку йому дала 
заступник директора СШ № 12 – Панібратченко Олександра Яківна. 
Вона пригадала, які він давав уроки під час практики у школі, а потім як 
він ставився до виконання доручень, коли був учителем під час 
хвороби вчительки. Олександра Яківна – досвідчений і вимогливий 
педагог. Отримати високу оцінку з її вуст – це занадто велика подія.  

Під час аналізу мене вразило особливе шанобливе ставлення 
до вчителя, до студента, уміння виявити усе позитивне, коректно 
зупинитися на зауваженнях, уміло вказати на недоліки, а 
найголовніше, переконати учителя (студента) в тому, що він здатний 
досягти більших успіхів, мало того, він сам умів створити ситуацію 
успіху.  

Неодноразово він давав показові уроки для студентів і вчителів 
початкової школи. Це були кращі уроки, це був практикум із 
методики викладання у початковій школі.  

Пізніше доля звела мене з цією неповторною людиною, коли 
він певний час квартирував у моєї мами. Він поводився дуже чемно і 
уважно, виявляв піклування про стареньку людину, завжди 
допомагав їй. А ще пам’ятаю, як він написав кілька листів моїй донці, 
яка буле студенткою Чернівецького медичного інституту. Він писав 
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листа на прохання бабусі доньки (моєї мами), і зробив невеличку 
приписку від себе. А вже потім почалось листування. Це були не 
просто листи, а ліричні твори-есе, у яких піднімались важливі 
питання морального виховання, перш за все: ставлення до батьків, 
до старих людей, до дівочої краси тощо. Я зрозуміла: Валерій 
Іванович – справжній педагог.  

Мене вразили в ньому такі важливі якості людини: уміння 
співчувати, щирість, неймовірна доброта і талант співрозмовника, 
людяність.  

Минули літа. Валерій Іванович сьогодні – відомий учений, 
професор, завідувач кафедри університету, громадський діяч, але він 
залишився таким же чарівним, щирим і відкритим, як і тоді у далекі 80-
ті роки…  

Його ім’я відоме педагогічній громадськості міста, він завжди 
бажаний гість у школах міста, учасник педагогічних нарад і 
батьківських зборів, ініціатор цікавих педагогічних заходів. Від його 
чудових лекцій у захваті всі учителі міста, яким довелось проходити 
курсову перепідготовку. 

 
СИЛА В МУДРОСТІ Й ЧУЙНОСТІ 

Олена Павлівна Савченко –  

кандидат педагогічних  наук,доцент, завідувач  
кафедри педагогіки вищої школи і освітнього 
менеджменту Черкаського національного 

університету імені Богдана  Хмельницького 

Вельмишановний, Валерію Івановичу! 
Ювілей для високоповажного науковця – це 

можливість поговорити про звершення і плани на 
майбутнє, це нагадування про визнання Вашого потужного 
інтелекту, творчого потенціалу, виняткової цілеспрямованості. 
Ювілей – це можливість перепланувати омріяне цікаве майбутнє, це 
спогади про активне, насичене зустрічами і знайомствами, 
здобутками і звершеннями життя. 

Ювілей – це не просто кругле число, це дата, коли є чим 
пишатися, коли цілі є свідомими, а засоби їх досягнення – 
достатніми. 

Свій ювілей Ви зустрічаєте в розквіті творчих сил, потенційних 
можливостей, продовжуєте плідну працю з головного завдання – 
виховання поколінь людей, здатних ефективно працювати й 
навчатися впродовж усього життя, оберігати і примножувати 
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здобутки національної культури, громадянського суспільства, 
гуманістичні традиції, розвивати і зміцнювати нашу державу.  

Ви несете в собі життєдайне світло доброти і людяності, що 
осяює  шлях творіння добра і краси, обраний Вами. Ідеї, 
сформульовані Вами,  випереджають час своїм педагогічним 
новаторством і стимулюють до подальших наукових пошуків 
і досліджень. Ваша  сила в мудрості й чуйності, в умінні любити й 
діяти, відчувати красу і досягати поставлених цілей. 

Глибокі знання, внутрішня культура, працелюбність, 
порядність, принциповість, щире ставлення до людей стали 
запорукою визнання Вашого особистісного зростання. 

Шановний Валерію Івановичу! Ви – життєдайне невичерпне 
джерело творчості та ініціативи.  

Від усього серця бажаю Вам Божого благословення, міцного 
здоров’я, добробуту, щастя, довгих-довгих і плідних років життя, 
миру, злагоди. Радості Вам, вдячних учнів, творчих успіхів у науково-
педагогічній діяльності на благо України. 

Хай чисті криниці Вашої душі наповнюються вірою, надією, 
любов’ю – одвічними оберегами людського щастя. 

З ювілеєм! Міцного здоров’я і творчого довголіття!  
Хай лунають на Вашу честь з нагоди ювілею найщиріші 

привітання, слова вдячності і побажання незгасної творчої енергії, 
нових творчих задумів.  

Хай Ваше життя повниться родинним щастям і добробутом!!!   
Хай доля буде прихильною до Вас! Хай здійсняться Ваші 

сподівання!  
Нехай Господь береже Вас і дарує Вам многая літа – Україні на 

славу, а нам на радість! 
 

МАГНІТ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ Й ЕРУДИЦІЇ 

Анатолій Іванович Посторонко –  

кандидат технічних наук, доцент, 
заступник декана   

електротехнічного факультету  
Української інженерно-педагогічної  

академії 
Так сталося, що деякий час професор  
Валерій Іванович Сипченко викладав 

педагогіку та психологію на електротехнічному факультеті 
Української інженерно-педагогічної академії (Слов’янський  філіал). 
Його лекції, семінари та практичні заняття відвідували із 
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задоволенням усі студенти денної та заочної форми навчання. 
Одразу після першої лекції на факультеті розповсюдилось – не 
пропустіть цих занять, Вам буде цікаво, ви отримаєте задоволення.  

І справді, лекції професора В.І. Сипченка – це дивовижний 
екскурс в науку, із зупинками на ключових моментах, із вирішенням 
проблемної ситуації, захоплений пошук відповіді на поставлене 
питання, це цікавий матеріал, це поштовх до пошуку та аналізу, це 
будова ланцюжка взаємообумовлених зв’язків, це пошук істини, це 
співпраця і натхнення. Особистість педагога позитивно впливає на 
студента, спонукає своєю зацікавленістю, своєю енергією до 
співпраці, до взаємодії… 

Семінарські заняття перетворювались на діалог, на дискусію, що 
вимагало відповідної підготовки з боку студентів, які напередодні 
заняття атакували читальний зал бібліотеки: робили записи, 
готували конспекти, підбирали додатковий матеріал, вимагали 
літературу тощо. 

Окрім занять, Валерій Іванович проводив зі студентами цікаві 
зустрічі, на які запрошувались лікарі та працівники правоохоронних 
органів, ветерани педагогічної праці, відомі місту люди, – все це 
формувало у наших студентів громадянську позицію, моральні якості.  

Мені, як керівникові факультету, було приємно працювати з ним, 
спілкуватись на безліч тем, обговорювати проблеми сучасної вищої 
освіти та й не тільки. Приваблювало те, що Валерій Іванович має 
свою позицію, яку вміє відстояти, довести, переконати. Йому 
притаманні високий професіоналізм, відповідальність, широкий 
світогляд, ерудиція та гарні людські якості, які мов магніт, 
притягують до себе, надаючи сил та енергії, вселяють віру в добро, 
свої сили, спонукають до саморозвитку і самовдосконалення.   

Це педагог від Бога, яскрава особистість, професіонал 
високого ґатунку, чуйна людина щедрої і красивої душі, мудрий та 
талановитий керівник, добрий і надійний друг 

Ваш ювілей – то мудрості пора ! 
Хай буде вдосталь і в житті, і в домі: 
Здоров’я, щастя, злагоди, добра, 
Добробуту та щирої любові ! 
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

1051 София, ул. ”Триадица” 2,  тел.: (02) 91 408, (02) 933 3007,   
E-mail: аsp@mlsp.government.bg 

С Валерий Иванович се запознахме на конференция в Москва, 
организирана от Международната академия на науките по 
педагогическо образование. След пленарното заседание имаше 
бурно и интересно обсъждане на докладите по секции, която 
ръководеше известният специалист в областта на социалната 
педагогика – член-кореспондент РАО, доктор на педагогическите 
науки, професор от катедрата по педагогика на висшите училища, 
от факултета по педагогика и психология на МПГУ Мудрик Анатолий 
Викторович. 

В процеса на възникналата дискусия, аз обърнах внимание на 
човека, който така интересно разказваше за своя опит в работата, 
така увлекателно говореше за възпитанието и ролята на личността 
в този процес. Този проблем беше много близък до моите виждания, 
като някои от въпросите между нас съвпаднаха с научните ни 
възгледи и реших по този повод да се запозная с него. 

И вече в продължение на три години ние общуваме, 
обсъждаме различните аспекти и нашите проблеми. Валерий 
Иванович ми е разказвал много за своите колеги, за катедрата която 
той ръководи, за своя роден университет. 

А след това дойде и срещата в Гърция в град 
Александрополис, където взехме участие в научна конференция. 
Докладът на Валерий Иванович за пропагандата, здравословният 
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начин на живот и профилактиката на СПИН сред студентската 
младеж в Украйна, предизвика интерес у участниците в научната 
сесия. Валерий Иванович беше в състава на българската група 
учени. Той веднага стана неформален и забележим лидер на 
нашата група, което предизвика уважение от страна на моите 
колеги. На мен ми беше приятно да го представям като моят 
украински приятел и колега. 

Валерий Иванович ми предложи да взема участие в Научната 
конференция която провеждаше Славянският педагогически 
университет. Аз с удоволствие приех неговото предложение. У мен 
се появи възможност да посетя Украйна и по отблизо да опозная 
своя украински приятел. 

Веднага мога да кажа, че бях поразен от красотата на вашият 
край: древният Киев и Софиевский събор, Киево-Печорската лавра, 
знаменитият Крещатик, киевските кестени и сивият Днепър. Всичко 
това ме бе показано от аспиранта на Валерий Иванович- Владислав, 
забравих неговата фамилия. Той радушно ме посрещна в Киев, 
показа ми града, и ме качи на влака, който ме доведе в прекрасният 
град – Славянск. 

Срещата с преподавателите на вашият университет, 
известните учени на Украйна, с колеги на Валерий Иванович ми 
помогнаха да опозная и да видя Украйна и нейните хора. Трябва да 
отбележа високото ниво на организация и провеждането на 
конференцията, нейната научна и познавателно-културна програма. 
Интересни бяха беседите с учените от Университета и  
представителите на другите вузове.Интересна, топла и 
доброжелателна бе срещата с членовете на катедрата по 
педагогика, която ръководи професор В.И.Сипченко. 

Незабравимо впечатление у мен остави екскурзията до Свято-
Успенската лавра, посещението на Святогорския манастир, 
разходката по Славянският курорт и общуването ми с Валерий 
Иванович и неговите приятели и семейство. Той има невероятно 
семейство: син, който много обича своя баща, неговата съпруга, 
която цени и дълбоко уважава Валерий Иванович. 

Но както се казва у нас на всичко му идва края. Времето мина 
така бързо, че не забелязах кога дойде времето да се сбогуваме. 
Благодаря на съдбата за срещата си с такъв удивителен човек, който 
има Славянският държавен педагогически университет. Тази среща 
ми даде надежда на дълга дружба, плодотворно сътрудничество 
между нашите вузове. 
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От името на българските приятели и от свое име поздравявам 
своя украински приятел с юбилея му! Желая му крепко здраве, 
творчески успехи и реализиране на всичките му планове. 

Перевод оригинала на русский язык 

Мы познакомились с Валерием Ивановичем в Москве на  
конференции, организованной Международной академией наук 
педагогического образования. После пленарного заседания шло 
бурное и интересное обсуждение докладов на секции, которую 
возглавлял известный специалист в области социальной педагогики –  
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики высшей школы факультета педагогики и 
психологии МПГУ Мудрик Анатолий Викторович. В процессе 
возникшей дискуссии я обратил внимание на человека, который так 
интересно рассказывал о своем опыте работы, так увлеченно говорил 
о воспитании и роли личности в этом процессе. Поскольку мне эта 
проблема близка, в некоторых вопросах у нас совпали научные 
взгляды, я решил с ним познакомиться. И вот на протяжение трех лет 
мы общаемся, обсуждаем различные аспекты нашей проблемы. 
Валерий Иванович рассказывал много о своих коллегах, о кафедре, 
которую он возглавляет, о родном университете.  

А потом была встреча на Кипре в городе Александрополисе, 
где мы принимали участие в научной конференции. Доклад Валерия 
Ивановича о пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
СПИДа среди студенческой молодежи Украины вызвал интерес у 
участников научного собрания. Валерий Иванович был в составе 
болгарской группы ученых. Он сразу же стал заметным лидером 
нашей группы, что вызвало уважение со стороны моих коллег. Мне 
приятно было говорить, что это мой украинский друг.     

Валерий Иванович  предложил мне принять участие в научной 
конференции, которую проводит Славянский педагогический 
университет. Я с удовольствием принял это предложение. У меня 
появилась возможность посетить Украину и поближе узнать моего 
украинского друга. 

Сразу скажу, что я поражен красотой вашего края: древний 
Киев и Софиевский собор, Киево-Печерская лавра, знаменитый  
Крещатик, киевские каштаны, седой Днепр. Все это мне показал 
аспирант Валерия Ивановича –  Владислав, забыл его фамилию. Он 
радушно встретил меня в Киеве, показал город, посадил на поезд, 
который увез меня в прекрасный городок – Славянск.  
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Встреча с преподавателями вашего университета, известными 
учеными Украины, с коллегами Валерия Ивановича помогли мне 
узнать и увидеть Украину, ее людей. Следует отметить высокий 
уровень организации и проведения конференции, ее научную и 
познавательно-культурную программы. Интересными были беседы 
с учеными университета и представителями других вузов. 
Интересной, теплой и доброжелательной была встреча с членами 
кафедры педагогики, которой руководит профессор В.И.Сыпченко.     

Незабываемое впечатление оставили экскурсия в Свято-
Успенскую лавру, посещение Святогорского монастыря, прогулка по 
Славянскому курорту и общение с Валерием Ивановичем и его 
друзьями, семьей. У него удивительная семья: сын, который очень 
любит своего отца, его жена, которая ценит у глубоко уважает 
Валерия Ивановича.  

Но, как говорят у нас, всему приходит конец. Время пролетело 
так быстро, что мы и не заметили, что настала пора прощаться. Я 
благодарю судьбу за встречу с таким удивительным человеком, 
который есть в Славянском государственном педагогическом 
университете. Эта встреча вселила надежду на долгую дружбу, 
плодотворное сотрудничество наших вузов.      

От имени болгарских друзей и от себя лично поздравляю 
украинского друга с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, творческих 
успехов и реализации всех планов. 

ЛЮДИНА І ПЕДАГОГ ВІД БОГА 

Марина Вікторівна Роганова –  

кандидат педагогічних наук, проректор з 
гуманітарної освіти та соціальної політики 

Донбаського інституту техніки та 
менеджменту Міжнародного науково-технічного 

університету імені академіка Юрія Бугая 

Шановний, Валерію Івановичу! 
Ваша наукова, педагогічна та організаторська діяльність тісно 

пов’язані зі Слов’янським державним педагогічним університетом. 
Ви підготували та виплекали  молодих вчених, які стали 
продовжувачами Вашого дослідницького шляху. Ваш авторитет 
науковця,  професора, поцінований на теренах української науки, 
стає невід’ємною складовою історії Слов’янського державного 
педагогічного університету. Це шлях пошуків і внесків, здобутків та 
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удач у збагаченні культури, відродженні духовності нашого 
студентства, оскільки ваша громадянська позиція завжди сприяла 
утвердженню української науки та незалежної держави, яка має 
давню історію, релігію, культуру. Ви належите до славної когорти 
науковців і педагогів, якими може пишатись ваш універитет. 

Г.Сковорода писав: «Там, де є просте, там є істина. Там, де є 
складне, там від лукавого». Код Валерія Івановича дуже простий, бо 
в його основі лежить любов до Бога, до святої України, до людини, 
до науки.  

Щоб виявився педагогічний талант студентів, при підготовці 
майбутніх учителів Валерій Іванович на перше місце  ставить 
співпрацю, підтримку, діалог. Мета – включити внутрішній механізм 
саморозвитку, самоосвіти, самореалізації, самоактуалізації кожного 
студента.  

Центральний момент  –  виховання Людини Культури. 
Безкінечно стелиться нива, засіяна добірними зернами вашої 

любові до рідного Донецького краю, до його народних скарбів. Ця 
любов утілилася у найголовнішу справу Вашого життя – Служіння 
людям та науці.  

З ювілеєм Валерія Івановича, з тим, що він живе так, як 
сказано у «Витязі в тигровій шкурі» Шота Руставелі: «Що сховав, оте 
пропало, Що віддав – оте твоє».  

Скільки він віддав на своєму віку і скільки тепер його!  
У цей знаменний день я щиро бажаю, щоб жага творити добро, 

справедливість ніколи не полишала Вашу душу. А величезне 
джерело Вашої життєвої наснаги повнилося радістю, задоволенням 
життям та вдячністю людей, що Вас оточують.  

ЛЮДИНА РІЗНОСТОРОННІХ ПЛАНІВ  

Іван Олексійович Степанець – 

кандидат педагогічних наук, проректор з 
наукової роботи Харківського гуманітарно-

педагогічного інституту. 
Зустріч із Валерієм Івановичем Сипченком у 

черговий раз переконала мене в тому, що в житті 
нічого не відбувається випадково, завжди є щось 

або хтось, хто підштовхує, робить можливою ту чи іншу подію. 
Для мене на певному етапі життя і професійної діяльності, 

такою долевизначальною людиною став Валерій Іванович. Його 
наполегливість, уміння правильно розставити пріоритети й акценти, 
зацікавленість в успіхах і досягненнях іншої людини допомогли мені 
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самовизначитися щодо подальшої наукової роботи. Думати треба 
над тим, як зробити краще, а не сумніватись у доцільності рішення, – 
приблизно такі слова я почув від нинішнього ювіляра під час нашої 
першої розмови.  

Валерій Іванович завжди сповнений ідей, задумів, планів, які 
наповнюють його до країв. Легкий на підйом, як кажуть у народі, він 
захоплює своєю енергією, цікавістю до всього, що відбувається в житті, 
заохочує долучитися до педагогічної і наукової діяльності, громадської і 
суспільно корисної роботи, вирішення державних і суто відомчих 
завдань та особистих проблем. Я був свідком того, як за один день 
перебування в Харкові йому вдалося зацікавити учасників наукової 
конференції результатами власних наукових досліджень, привести в 
захват студентів розповіддю про секрети і творчий характер 
педагогічної діяльності вчителя-вихователя, зачарувати колег із різних 
навчальних закладів України яскравістю думок і переконливістю 
висновків і, насамкінець, просто шокувати чарівних жінок гостротою 
розуму, невичерпним гумором, знанням кулінарних рецептів. 

Переконаний, всі, хто знає Валерія Івановича Сипченка, 
безумовно, відзначають значущість його наукових здобутків, плідність 
педагогічної діяльності, різносторонність і багатство натури. 

Хай здоровиться і все ладнається, 
Негаразди обходять дім, 
Хай він повниться тільки радістю, 
Хай щастить Вам і ближнім усім! 

Користуючись нагодою, хочу від усього колективу викладачів і 
співробітників щиро подякувати за багаторічну плідну співпрацю, за 
Ваш особистий внесок у підготовку педагогічних і наукових кадрів 
для нашого інституту. 

 
УЧИТЕЛЬСЬКА ДОРОГА, ЯК ДОВГА НИВА, ЗАВЖДИ НЕ ЛИШЕ 

ВАЖКА, АЛЕ Й ЩАСЛИВА 
Оксана Олексіївна Бабакіна –  

кандидат педагогічних наук, декан факультету 
початкової освіти Харківського гуманітарно-

педагогічного інституту 

З 2002 по 2006 рр. навчалась в аспірантурі 
Слов’янського державного педагогічного 
університету. 

 

Ювілей – це час життєвої мудрості, досвіду, поміркованості в 
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думках і діях, а також чудова нагода пригадати всі нелегкі стежки, 
якими доля впевнено вела по життєвому шляху.  

Учительська дорога, як довга нива, завжди не лише важка, але 
й щаслива. Саме таку дорогу пройшов професор Слов’янського 
державного педагогічного університету, завідувач кафедри 
педагогіки, кандидат педагогічних наук Сипченко В.І.  

Відомо, що в його довгому барвистому житті була не одна 
знакова подія. Та цей ювілей особливий. Понад 40 років свого 
свідомого життя Валерій Іванович поклав на вівтар педагогіки.  

Нас не може не захоплювати його невичерпна енергія і 
прониклива працьовитість у різних напрямках педагогіки і 
громадського життя, доброта і піклування про своїх вихованців. 

Навчаючись в аспірантурі Слов’янського державного 
педагогічного університету, я постійно відчувала батьківську 
турботу, допомогу Валерія Івановича як науковця. 

Валерій Іванович уніс у нашу науку життєдайний струмінь 
особистою невсипущою працею, даючи приклад молодим 
науковцям, як невтомно вдумливо, з високою громадянською 
гідністю і принциповістю працювати. 

Вітаючи з ювілеєм, ми від щирого серця бажаємо Валерію 
Івановичу міцного здоров’я і довголіття, безмежної творчої наснаги, 
нових наукових досягнень, талановитих студентів. 

З ювілеєм Вас вітаємо,  
Радості бажаємо, 
Будьте дужі і проворні, 
По-козацькому моторні, 
З хлібом щедрим на столі, 
З піснею завжди в душі! 



Привітання від колег і друзів 
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ККООЛЛЕЕГГИИ  ІІ  ДДРРУУЗЗІІ  

КОЛЕЗІ, ОДНОДУМЦЮ, СПРАВЖНІЙ ЛЮДИНІ 

Валентина Іванівна  Бадер –   

доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри української мови і літератури 

Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля 

Відмічати ювілей – це завжди відповідальний 
момент у житті кожної людини. І дуже важливо знати, що скажуть про 
тебе люди, які були поруч упродовж багатьох років, як вони оцінюють 
той шлях, який довелось їм пройти разом із тобою. Тож хочу сказати, 
що доля звела нас із Валерієм Івановичем у 1983 році. Відтоді сплило 
багато води…. Але й досі я з теплотою згадую ті роки, коли ми 
працювали пліч-о-пліч, разом відпочивали, разом навчалися в 
аспірантурі. Сімнадцять років… Багато це чи мало, важко сказати, але  
упевнена, що це були найкращі роки, роки молодості, роки творчої 
праці й пошуку шляхів самореалізації, роки щирої дружби й 
взаєморозуміння, підтримки одне одного. Адже коли я прийшла 
працювати до Слов’янського педагогічного інституту, Валерій Іванович 
одним із перших підтримав у незнайомому на той час колективі, його 
щира посмішка, дотепний жарт створювали відчуття комфорту й 
затишку, а слушна порада додавала впевненості й допомагала в 
скрутні хвилини. 

Не можу не сказати про те, що Валерій Іванович – не тільки 
відомий вчений, талановитий керівник, фахівець високого рівня, а й 
надійний друг, порядна людина. Дивлячись на нього, на його вчинки, 
я робила багато корисних висновків, які згодом допомогли мені в 
житті.  Це людина з щедрою душею, готова завжди поділитися своїм 
досвідом, знаннями. Ціную в ньому і вміння поважати в кожному 
особистість. 

Залюбленість у життя, вміння насолоджуватися прекрасним, 
здатність привернути увагу інших до природи, мистецтва, 
життєрадісність – чи не найголовніші риси людини в наш буремний 
час. Валерію Івановичу вони притаманні повною мірою. Скільки 
незабутніх хвилин ми провели серед щедрої природи Слов’янщини! 
Душа колективу, він завжди господарював біля багаття, піклуючись, 
щоб кожному було затишно й приємно. Чудовий голос, знання 
українських пісень, їх майстерне, натхненне виконання, – усе це 
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додавало неповторного колориту у ті години відпочинку, що випадали 
не так уже й часто. 

Згодом наші життєві шляхи розійшлися, але й зараз я з 
удячністю й теплом згадую ті незабутні часи, трохи сумую, що назад 
це не повернути, по-доброму заздрю колегам, з якими він зараз 
поруч, радію, що й зараз він сповнений тієї ж щирості, доброти, 
порядності, життєрадісності, з якими щедро ділиться з друзями, 
своїми вихованцями – аспірантами (а їх у нього немало).  

Щиро вітаю Вас, Валерію Івановичу! Зичу на Вашій творчій ниві 
нових паростків, з яких би видався багатий урожай!  

Хай Вас оточують тільки справжні, віддані друзі, а в 
незахмареному небі над Вами сяє веселе сонечко!  

Довгих Вам років життя! 
 

ЛЮДИНА СОНЯЧНОГО СЯЙВА 

Вячеслав Вікторович Борисов – 

доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 
педагогіки та методики 
технологічної підготовки 
Є люди, які мають у собі 

стільки сонячного сяйва, що воно 
зігріває душі і серця оточуючих, тих, 

хто працює і навчається поруч з ним. Такою сонячною людиною є 
Валерій Іванович Сипченко. 

Він уміє знаходити підхід до людей різного віку і різних за 
характерами, дружньою порадою і участю завжди готовий допомогти 
у справі, від душі порадіти успіхам і досягненням друзів. Дотепний 
жартівник, цікавий лектор. За це його люблять і поважають студенти 
та колеги. 

Валерій Іванович Сипченко відомий педагог, цікава людина, не 
тільки як вчитель, педагог, але і як людина, що має власну думку з 
багатьох проблем буття сьогодення, минулого і майбутнього. Це 
думка людини талановитої і наділеної широтою і глибиною погляду, 
заснованого на інтелекті. 

Мені пощастило знати В.І.Сипченка як педагога і як колегу. 
Разом зі своїми товаришами залюбки ходив на заняття з педагогіки 
до нього, коли був студентом. Аспірантом звертався до нього за 
порадами. Зараз радію з того,що можу працювати разом із ним. 

Мати такого вчителя і друга це щастя. 
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ХОРОШИЙ И КРАСИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Вадим Евгеньевич Абызов   

– первый проректор, кандидат политических наук, доцент 

Людей, как известно, много 
хороших и разных. Моя мама как-то 
четко определила, что хороший 
достойный человек с годами 
становится, по-особенному красив. 
Словно внутренний свет души 
просвечивается сквозь телесную 
оболочку и участвует в создании того, 
что мы называем внешностью. 
Человека годы облагораживают, 

собираются в чертах лица спокойной мудростью, наполняют взгляд 
глубинным пониманием и добротой. Поглядишь, бывает, на человека 
в возрасте и сразу видно, каким путем он шел к своим сединам: 
божеским или разным. 

На мой взгляд, мой товарищ и коллега, Валерий Иванович 
Сыпченко, хороший и красивый человек. Думаю, что его, во-первых, 
сформировало то дело, которому он искренне служит большую часть 
своей жизни – педагогика. Если по-настоящему веришь в высокое 
призвание педагогики и идешь этим путем вопреки всем трудностям, 
преградам, кривотолкам, то сохраняешь себя как личность, и лучшие 
человеческие начала развиваешь и совершенствуешь. Во-вторых, 
Валерий Иванович от природы своей содержит в себе те 
удивительные черты, которые дарит щедро украинская земля и 
украинская культура: широта и мощь характера, целеустремленность, 
толерантность, человечность, хлебосольность, особенная гордость за 
свой род и своё Отечество. Всё, за что бы не взялся профессор 
Сыпченко, должно быть сделано аккуратно, со вкусом, от начала и до 
конца, во всех отношениях и подробностях, на радость людям. 
Заведование кафедрой, организация научной конференции, выпуск 
сборника или руководство аспирантами – везде результат, везде 
успешное решение. 

И ещё скажу, чтобы выделить те главные черты Валерия 
Ивановича, которые мне близки и дороги. Есть такое выражение: 
“Быть вместе и в горе, и в радости.” Часто люди рядом, когда все 
хорошо, все в порядке. В трудные времена круг друзей и приятелей 
резко сужается. Не знал я тех, кто был рядом с Валерием 
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Ивановичем “в радости” и от кого бы он отвернулся, когда к 
человеку приходят проблемы и беды. А много ли среди нас тех, кто 
может поступать по совести, а не по выгоде? 

Счастья Вам и удачи, хороший и красивый человек, Валерий 
Иванович Сыпченко! 

 
СЛОВО ПРО ПЕДАГОГА 

Сергій Миколайович Швидкий  

– проректор із науково-педагогічної роботи, 
кандидат історичних наук, доцент 

Славний ювілей відзначає цього року 
Cипченко Валерій Іванович, відомий в Україні 
вчений-педагог, автор багатьох наукових розвідок. 
Усе трудове й творче життя шановного ювіляра 

пов'язане з педагогічною наукою, у розвиток якої Валерій Іванович 
зробив вагомий внесок. 

Поряд із постійною власною творчою діяльністю професор 
В.І.Сипченко керує потужною кафедрою педагогіки, надає велику 
допомогу молодим ученим, ніколи й нікому не відмовляючи в 
консультації та пораді. Під його керівництвом виконано цілу низку 
кандидатських дисертацій. 

Я один із тих, кому випало щастя ось уже майже понад 
двадцять років знати і тісно спілкуватися із Валерієм Івановичем. Із 
першого знайомства зрозумів: В.І.Сипченку притаманні гострий 
розум, непересічний талант організатора, справжня людяність, щира 
доброзичливість і вроджене вміння бути оптимістом, впевнено 
дивитися на світ, а ще розважливість, мудрість, вдало поєднані з 
безкомпромісністю і толерантністю науковця, наполегливістю й 
ретельністю, дивовижною пам'яттю і неймовірною високою 
працездатністю. Він започаткував наукове фахове видання 
“Гуманізація навчально-виховного процесу”, за його ініціативи 
побачив світ збірник “Учителю! Перед ім’ям твоїм...: Історія 
Слов’янського державного педагогічного університету в особах”. 

Мене завжди захоплювало в ньому вміння слухати інших, чути 
їхню думку, критично осмисливши почуте, висловити своє бачення 
тієї чи іншої проблеми. Йому властиво бути вимогливим і до себе й 
до інших, і водночас віднаходити слова підтримки для кожного, хто її 
потребує. 
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У день славного ювілею шлю Вам, Валерію Івановичу, найщиріші 
побажання добра, здоров'я, щастя, успіхів. Ваш авторитет вченого, 
виважене Ваше наукове бачення складних проблем, переконливі 
наукові погляди й міркування завжди були мірилом справжньої 
педагогічної науки, зразком для наслідування. Ви виростили цілу 
плеяду молодих науковців, які продовжують розвивати Ваші ідеї. 

Сьогодні Ви повні творчих сил і задумів, тому нехай врожаїться на 
Вашій ниві! З роси й води, Вам, Валерію Івановичу, здоров’я, 
натхнення, успіхів на многії й прещасливії літа! 

 
ПЕДАГОГ МИЛОСТЬЮ БОЖЬЕЙ 

Владимир Андреевич Глущенко –  

доктор филологических наук, профессор кафедры общего и 
русского языкознания и теории и истории литературы 

С Валерием Ивановичем 
Сыпченко я познакомился в 
начале 80-х годов. Я заканчивал 
обучение в киевской 
аспирантуре и возвращался на 
родные мне кафедру русского 
языка и литературы и факультет 
подготовки учителей начальных 
классов. Здесь я впервые 
встретился с Валерием – 

выпускником факультета, а теперь преподавателем. Это был 
красивый молодой человек с выразительным лицом, чарующей 
улыбкой и легким налетом седины. Мы сразу подружились. Мне 
импонировали его живой ум, чувство юмора, необыкновенное 
обаяние, общительность (возле него постоянно собирались 
молодые преподаватели, не говоря уже о студентах), 
многочисленные таланты (организатора, певца, декламатора…).  

Он пришел на факультет подготовки учителей начальных 
классов зрелым педагогом, прошедшим горнило 
общеобразовательной школы. Его суждения об обучении и 
воспитании школьников и студентов были нестандартны и глубоки, 
они базировались на его личном, уникальном опыте. Чувствовалось, 
что подготовка и защита кандидатской диссертации для Валерия – 
лишь вопрос времени. 

Он упорно и вдохновенно трудился над своей темой – и после 
блестящей защиты пополнил когорту ведущих педагогов нашего 
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вуза, его диссертация и опубликованные статьи стали широко 
известными на Украине и за ее пределами. 

Более чем закономерно, что с течением времени Валерий 
Иванович возглавил ведущую кафедру Славянского 
государственного педагогического института – кафедру педагогики. 
Кафедра, как алмаз, засверкала новыми гранями! Валерий 
Иванович достойно продолжил традиции старшего поколения 
педагогов: профессоров Бориса Ивановича Коротяева, Григория 
Илларионовича Легенького, Андрея Георгиевича Глущенко, 
доцентов Инги Петровны Внуковой, Тамары Васильевны Плюхиной, 
Валентины Ивановны Капацины и других. Так, в начале 70-х годов, 
когда кафедрой руководил А. Г. Глущенко, ее контакты со школами 
города и Славянского района стали особенно тесными; в частности, 
именно в это время кафедра установила прочные творческие связи 
с Райгородокской средней школой, плодотворно развивающиеся по 
сей день.  

Валерий Иванович не просто продолжил начатое старшими 
коллегами дело, он придал ему особый размах и, я бы сказал, блеск 
и изысканность. Мне приходилось бывать вместе с Валерием 
Ивановичем в Райгородокской средней школе (вспоминаю 
Международную научно-практическую конференцию «Гуманізація 
навчально-виховного процесу у вищій школі» в сентябре 1999 года), 
и я могу говорить о совместной работе кафедры и этой школы 
только в превосходной степени! Достаточно сказать, что ведущий 
педагог Райгородокской школы Светлана Александровна 
Омельченко при самой активной и деятельной поддержке Валерия 
Ивановича стала ведущим преподавателем Славянского 
педуниверситета, доктором педагогических наук! 

Для меня очень важно мнение моего отца Андрея Георгиевича 
Глущенко (1921 – 2003). Он всегда отзывался о Валерии Ивановиче 
очень тепло, с большой симпатией, говорил об умении В. И. Сыпченко 
сплотить коллектив – и ветеранов, и молодежь, об удивительном 
сочетании требовательности и толерантности, присущем Валерию 
Ивановичу. 

Думаю, все согласятся со мной в том, что деятельность 
В. И. Сыпченко как заведующего кафедрой педагогики стала 
качественно новым этапом в истории кафедры. Время поставило 
новые задачи – и Валерий Иванович блестяще воплощает их в 
жизнь! 

В. И. Сыпченко организовал выпуск ваковского научно-
методического сборника «Гуманізація навчально-виховного 
процесу», стал его ответственным редактором; в сборнике активно 
печатаются преподаватели нашего вуза, в том числе талантливая 
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молодежь, и представители других высших и средних учебных 
заведений, академических институтов.  

Необычайно плодотворно работает возглавляемая Валерием 
Ивановичем аспирантура по специальности «Общая педагогика и 
история педагогики». Когда-то я подсчитывал количество 
подготовленных В. И. Сыпченко кандидатов педагогических наук – и 
сбился со счета! Но могу абсолютно точно сказать, что по числу 
защищенных кандидатов Валерий Иванович – несомненный 
рекордсмен нашего университета, да и в пределах всей Украины его 
результат впечатляет. Но дело не столько в количестве, сколько в 
качестве диссертаций, признанном специализированными учеными 
советами. Ученики Валерия Ивановича успешно разрабатывают, в 
частности, такие проблемы, как гуманизация учебно-
воспитательного процесса, система воспитательной работы в 
современных условиях в педагогическом вузе, особенности 
национального воспитания, решение проблем возрождения и 
строительства украинской национальной школы и другие 
(перечислить всё я не в силах!). 

Более чем заслуженно Валерию Ивановичу было присвоено 
ученое звание профессора, а ведущие педагоги России включили 
его в состав академиков Международной академии наук 
педагогического образования (г. Москва). При поддержке 
В. И. Сыпченко академиками МАНПО стали ведущие профессора  
(в том числе и автор этих строк), а членами-корреспондентами 
академии – ведущие доценты СГПУ. В 2004 году благодаря 
хлопотам В. И. Сыпченко наш вуз стал коллективным членом 
МАНПО. Связи с академией углубляются, и в этом – заслуга 
Валерия Ивановича! 

Нас с Валерием Ивановичем объединяла и продолжает 
объединять семья Ольшанских. Мы не раз встречались в квартире 
Олега Ефимовича Ольшанского (1921 – 2005), профессора кафедры 
общего и русского языкознания и теории и истории литературы 
СГПУ, и его жены Евгении Давидовны Ольшанской-Чубарь, в 
прошлом возглавлявшей кафедру иностранных языков нашего вуза. 
Чета Ольшанских относилась к Валерию с истинно родительской 
любовью, а Валерий Иванович к ним – с трепетной сыновней. И еще 
демонстрировал свой уникальный кулинарный дар на кухне этой 
филологической семьи! 

А каким блестящим капитаном преподавательской команды 
КВН-1996 был Валерий Иванович! Как великолепно мы обыграли 
тогда сборную студенческую команду факультета подготовки 
учителей начальных классов! 
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Можно еще много говорить о Валерии Сыпченко – ярком 
ученом и организаторе научной работы, харизматической личности, 
прекрасном преподавателе и человеке. И всё же характеристика, 
данная Валерию Ивановичу, неизбежно окажется неполной. Таково 
свойство этой неординарной личности – в ней столько граней, что 
описать их в полной мере вряд ли возможно. Я и не ставил перед 
собой такой задачи. Я просто хотел выразить свое отношение к 
этому человеку. 

На него можно положиться, он никогда не подведет, всегда 
подставит свое надежное плечо. 

Он продолжает оставаться все таким же молодым и задорным, 
каким я его впервые увидел четверть века назад!  

Дорогой Валерий Иванович! Поздравляю Вас с чудесным 
юбилеем! К моим поздравлениям присоединяется кафедра общего и 
русского языкознания и теории и истории литературы, ее заведующий 
доцент Игорь Николаевич Казаков. Вас, замечательного ученого-
педагога, знают далеко за пределами Украины. Ваши ученики несут 
зажженный Вами огонь.  

В этот светлый день хочется пожелать Вам здоровья, света, 
творчества!  

Пусть каждый прожитый день приносит Вам новые удачи и 
перспективы!  

Пусть Ваш талант еще долго-долго служит всем нам!  

ЛЮДИНА ВЕЛИКОГО СЕРЦЯ 

Людмила Анатоліївна Співак –  

кандидат педагогічних наук, доцент,  
декан дефектологічного факультету  

(1999 – 2004 рр.) 

Ювілей – не просто свято, не просто підсумок 
досягнень, це – погляд у майбутнє, нові плани, 
звершення та перемоги. Саме таким зустрічає його 
світла, сонячна людина – Сипченко Валерій 
Іванович. 

Ерудиція і творче ставлення до праці, 
чуйність до людей, високий професіоналізм, 
принциповість, самодисципліна та організованість 
у поєднанні зі щирою оптимістичною вдачею, – ось 
складові особистості ювіляра! 
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Наполегливо працюючи усе своє життя, професор Сипченко 
В.І. підготував велику кількість відданих своїй справі педагогів. 
Високої оцінки заслуговує його вагомий внесок у розробку основ 
вітчизняної педагогічної науки та підготовку наукових кадрів, а 
численні, змістовні праці є генератором плідних ідей, взірцем 
наукової творчості. Працювати поряд з тобою, Валерій Іванович, - це 
велике задоволення і щастя! 

Усі ми разом любимо і поважаємо Сипченка Валерія Івановича 
не лише як видатного вченого, а й як людину, навколо якої завжди 
відчуваєш світлу ауру доброзичливості, поваги до співрозмовника, 
зацікавленості його проблемами, готовністю допомогти не тільки 
мудрою порадою і теплим словом, а головне -  доброю справою, 
після чого всі твої сумніви і проблеми зникають, оскільки твій біль, 
твої вагання, кривди й непорозуміння він перекладає на себе, 
сприймає як свої, і вирішує їх як свої, і за це тобі низький уклін, 
дорогий колего! 

Професора Сипченко В.І. по праву можна назвати одним із 
видатних дефектологів сучасності, бо саме педагоги-дефектологи, 
які працюють з незвичайними людьми, мають таке ж щире серце, 
такий широкий світогляд, таку готовність до самовідданості та 
самопожертвування, яку має ця вічна молода людина. 

Юнацьких мрій прекрасний сад 
Плоди дарує й в шістдесят 
За працю всю, усе знання і вміння, 
За серця небайдуже стукотіння – 
Подяка щира від людей, 
Колег, і рідних, і дітей! 
І хоч на скронях сивина,  
Нехай у серці гомонить весна,  
В очах сміється сонце золоте, 
А дерево життя зростає і цвіте!!! 
З ювілеєм, любий друже! Доброго тобі здоров’я, родинного 

щастя, чистого неба, весняного розквіту душевних і фізичних сил, 
яскравих здобутків, плідної праці на радість усім, хто поважає і щиро 
любить тебе! 
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ДО ЮВІЛЕЮ ВАЛЕРІЯ ІВАНОВИЧА СИПЧЕНКА 

Тетяна Анатоліївна Євтухова –  

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки 

Якщо вам треба написати 
портрет харизматичної особистості, то 
спишіть його з Сипченка. У словнику 
читаємо – „Харизма – здатність 

переконувати і вести за собою. Дар, що його надає людині Бог, аби 
вона виконала своє життєве призначення”. 

Коли хлопчик Валерій Сипченко почав усвідомлювати себе як 
особистість, він повів за собою людей: однокласників, друзів-
одногрупників в інституті, дітлахів у піонерських таборах, первачків у 
класі і педагогічний колектив у школі, де працював спочатку 
вчителем, а згодом заступником директора.  

І зараз за ним вишиковується ціла армія тих, хто йому вірить та 
ідуть за ним. Армія студентів, яким він викладає науку, що стала його 
життям, колег – викладачів кафедри, яку він уже багато років очолює, 
аспірантів, для яких він більше, ніж науковий керівник, він – науковий 
батько. А не йти за ним не можна, адже той дар, яким наділив його 
Бог, із кожним роком тільки відточується, добирає нових яскравих 
граней і неможливо передбачити, чим він, професор Сипченко, завтра 
загориться, яка ще ідея, чи то наукова, чи то громадська його цілком 
захопить, і він, виблискуючи своєю харизмою, поведе за собою 
однодумців.  

Дайте професору Сипченку важіль і він, як той Архімед, 
переверне Землю, адже він – харизматична Особистість, людина, що 
її поцілував Бог. 

 
ЛЮДИНА, ЯКА ДАЄ ДОРОГУ МОЛОДИМ 

Галина Романівна Лях –  

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки 

Кремезна постать, легка хода, щира, привітна 
усмішка – таким бачать Сипченка Валерія 
Івановича викладачі і студенти щодня.  
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Людина творча, різнобічна, закохана у педагогіку… Він не 
тільки сам багато працює, але й допомагає іншим. Особлива увага – 
молодим науковцям, які ще й кроку не можуть зробити самостійно у 
науці. Допомагає обрати тему наукових пошуків, підказує, де знайти 
літературу, порадить, до кого звернутися за консультацією та й сам 
ніколи не відмовить у допомозі.  

Валерій Іванович відчуває потенціал кожного і робить усе, щоб 
цей потенціал розкрився повною мірою. У 2005 році відбувся мій 
дебют як наукового керівника – захистив кандидатську дисертацію 
мій перший аспірант. Зараз маю чотирьох кандидатів наук, троє з 
яких працюють на нашій кафедрі. Цьому завдячую Валерію 
Івановичу. Він повірив у мої здібності і довірив мені цю відповідальну 
місію. Але не просто довірив, а й допоміг реалізувати накреслені 
цілі. Вимагав, радив, іноді сварив (як же без цього!), погоджувався і 
сперечався (саме у суперечці, як годиться, часто і народжувалася 
істина). Здавалося б немає такої проблеми, яку Валерій Іванович не 
може вирішити. Це – завдяки його величезному досвіду як педагога і 
науковця, як завідувача кафедрою, завдяки його життєвій і 
педагогічній мудрості.  

Саме за його керівництва кафедрою педагогіки наш колектив 
поповнився молодими викладачами і науковцями. І кожному – увага, 
піклування про його професійне і наукове зростання. Сам Валерій 
Іванович людина амбіційна, він дбає про амбіції кожного. І вірить у 
кожного, у його неоціненність для спільної справи. Він з тих, хто не 
просто вимагає, але й організує успіх людини у здійсненні накреслених 
цілей. І ще: яку б справу не зробив Валерій Іванович, він ніколи не 
скаже, що це тільки його заслуга, а обов’язково підкреслить, що без 
кафедри він цього б не зробив.  

Особливо вражає його спілкування зі студентами. 
Невимушеність, доброзичливість, бажання допомогти полюбити 
вчительську професію, пробудити бажання віддати усього себе справі 
виховання підростаючого покоління. Пройшовши шлях від 
піонервожатого до професора, Валерій Іванович, як ніхто інший, 
розуміє вчителя, його потреби і прагнення. Йому є що сказати 
молодим. Та він не просто говорить – він запалює юні серця. Коли він 
спілкується зі студентами, його очі блищать, він сповнений 
ентузіазмом і, здається, зникає межа між співрозмовниками, вони 
перетворюються в єдине ціле, вони разом вирішують нагальні 
проблеми. А інструктивні збори, олімпіади, конференції та інші 
педагогічні заходи під його керівництвом перетворюються у свято – 
свято педагогіки – і надовго зберігаються у пам’яті кожного учасника 
цих педагогічних дійств. 



Привітання від колег і друзів 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

175

Бажаю Валерію Івановичу ще довгих років служіння справі 
виховання майбутніх вчителів, ентузіазму, що є життєдайною силою 
і для молодих, і для вже умудрених досвідом педагогів. 

 
З  ЮВІЛЕЄМ, ШАНОВНИЙ КОЛЕГО! 

Любов Василівна Пашко –  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови та літератури 

У викладацькій родині Слов’янського 
державного педагогічного університету багато 
людей різних за зовнішністю, поглядами на 
навколишній світ, у кожного з них своя віра, 

життєвий досвід, рівень знань. Усі такі різні, але водночас й 
унікальні. Валерій Іванович Сипченко – один із них. 

Завідувач кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, 
професор – це людина вольова, яка  досконало знає  свою справу, 
має великий вплив на тих, хто його оточує. Імідж Валерія Івановича 
позитивний і підтвердженням цього є: 

- привабливий зовнішній вигляд; 
- незалежна поведінка; 
- досконале володіння українською мовою; 
- уміння за усіх життєвих обставина дотримуватись етикету, 

спокійно, з гідністю реагувати на похвалу та критику; 
- відповідальність за самого себе, за свої дії та вчинки. 
Важливо пам'ятати, що створення іміджу нашому колезі 

потребує значних зусиль і копіткої праці. Це насамперед визнання 
особистої відповідальності за самого себе, за свої дії та обставини, у 
яких перебуває він разом із колегами. 

Протягом життя виконував і виконує різні ролі: члена родини 
(батька, сина, чоловіка, брата); у бібліотеці – читача; у школі – учня, 
учителя; у вузі – викладача, завідувача кафедри. 

Та найсвятіша його роль – бути доброю людиною, 
доброчинною особистістю. 

Валерію Івановичу Сипченку виповнюється 60 років! Вік 
солідний для людини й науковця. Завдяки його високому 
професіоналізму, завзятості й творчому натхненню багато людей 
обрали свій науковий шлях у сфері освіти. 

Активний учасник усіх інноваційних пошуків, він став частиною 
кафедри, а вона – частиною його біографії. 

Валерій Іванович  уміє радіти успіхам колег, навіть більше: 
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сприяти їхнім успіхам. Досить сказати, що за час перебування на 
посаді завідувача кафедри, більшість викладачів-колег  захистили 
кандидатські дисертації.  

Характер Валерія Івановича втілює та інтегрує в собі духовну і 
фізичну сутність – його особистісні цінності – і має вирішальне 
значення. Водночас із характерів окремих людей і самого завідувача 
формується і обличчя кафедри, створюється її імідж. 

Роль викладача ВНЗ у формуванні особистості молодого 
спеціаліста, громадянина України надзвичайно велика й 
відповідальна. Виховати людину важко, але втричі важче виховати 
вчителя. Адже серед сотень юнацьких сердець треба безпомилково 
знайти те єдине, яке буде здатне миттєво реагувати на людські 
радощі та болі. 

Потреба вчити думати, висловлювати свою думку, 
прислуховуватися до різних точок зору, не нав’язувати своїх 
переконань, не гніватися у разі суперечок і непорозумінь – ось 
основні ознаки педагогічної теорії Валерія Івановича. Студенти 
мають бачити людину, а не посаду. Зі студентами ніколи не можна 
кривити душею. 

Обравши долю вчителя, Сипченко В.І. знайшов своє 
покликання і впевнений, що цілеспрямованість, добросовісна праця, 
висока наукова інтелігентність, чесність у ставленні до людей – це 
невід’ємні риси справжнього педагога. Своїми ідеями, 
громадянською позицією, прагненнями, змістом діяльності він 
відповідає на запити часу і випереджує його, поведінкою і вчинками 
на кожному етапі своєї життєтворчості є зразком науковості й 
моральності для своїх учнів. 

Шановний колего! Вітаємо Вас із визначною подією. Хай 
Вашим благородним намірам усміхається фортуна, не залишає 
оптимізм і віра в майбутнє.  

З Ювілеєм, з новими успіхами на освітянській ниві! 
 

ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ ЖИТТЯ 

Людмила Василівна Горобець –  

кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри  біології 

У Слов’янському державному педагогічному 
університеті немало яскравих постатей 
талановитих учених, чий життєвий шлях 
пов’язаний зі становленням нашого навчального 
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закладу. Вони передають молодим своїм послідовникам свій досвід 
та інтелектуальне світло ніби естафету, ніби перехідне знамено, 
придивляючись, щоб неодмінно в надійні руки, щоб із перспективою 
на подальше зростання. 

Головна специфіка діяльності викладача вищої школи 
полягає в тому, що він має поєднувати викладацьку роботу з 
інтенсивною науково-дослідною, тому що неможливо читати ту чи 
іншу дисципліну і в той же час не бути вченим. З іншого боку, важко 
бути справжнім ученим і водночас виконувати викладацькі обов’язки 
– читати лекції, проводити практичні чи семінарські заняття, бути 
вчителем, вихователем, науковим керівником кандидатських 
дисертацій і просто людиною. Але, на щастя, такі люди є, які чудово 
поєднують у своїй роботі головні складові професії науково-
педагогічного працівника вищої школи. Саме такою людиною в 
нашому університеті є завідувач кафедри педагогіки, професор, 
академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Москва), 
Відмінник освіти України. При безпосередній його участі при кафедрі 
педагогіки було відкрито аспірантуру, де він є активним науковим 
керівником кандидатських дисертацій. До речі, варто відзначити, що 
допомагає він не тільки своїм аспірантам, а й усім,  хто цього 
потребує. Не будучи науковим керівником, він допомагав і моїй 
доньці, за що йому моя материнська подяка. 

У Валерія Івановича безліч учнів, і всі вони вдячні своєму 
учителеві за його неоцінену працю, доброзичливість і увагу; завжди 
енергійний, рівний у відносинах, готовий прийти на допомогу – 
навчити, підказати, надати найціннішу пораду. 

Життєвий і творчий науковий шлях Сипченка В.І. – приклад 
цілеспрямованої сумлінної праці, високої науковості, справжньої 
інтелігентності, моральної цілісності, чесності у ставленні до людей. 
Своїми ідеями, прагненнями, проектами, змістом діяльності він 
відповідає на запит часу і випереджає його, є зразком у науковій і 
навчальній роботі. 

Більшість наукових праць ученого стали настільними книгами 
вчителів-практиків і студентів, дійовими помічниками у розв’язанні 
багатьох складних питань навчально-виховної роботи. 

Своїми працями в галузі педагогіки Валерій Іванович посів 
перші ряди серед науковців України. Завжди мислить широко і 
перспективно, і з позиції педагогічного оптимізму доводить складність 
педагогічного процесу як динамічного і неоднозначного, оскільки всі 
діти – особистості різні, мають позитивний і негативний досвід 
організованих і стихійних впливів. Звідси, як він стверджує, – великі 
творчі можливості й відповідальність педагога-практика й вченого. 
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Власним життям і діяльністю Сипченко В.І. стверджує, що не 
слави шукає в цьому світі, а живе в ім’я майбутнього, виховує 
громадян-патріотів, і просто порядних людей. Високий 
професіоналізм, педагогічна майстерність, щирість намірів, життєва 
мудрість, принциповість, шляхетність – це саме ті риси, які є 
визначальними для Сипченка Валерія Івановича. 

Хочеться сказати про Валерія Івановича як вчителя, лектора. 
Якою б не була аудиторія – учні, студенти, працівники школи, 
науковці – він миттєво оволодіває аудиторією, заворожує слухачів і 
на одному подиху  відбувається педагогічне дійство.  

Все це робить ім’я Сипченка Валерія Івановича широко 
відомим в Україні та й за її межами. 

У побуті це цікава, багатогранна і компанійська особа, 
справжня людина, чудовий батько і дідусь. А які шашлики та 
чебуреки, що готує власноруч Валерій Іванович під час нечастих 
зустрічей друзів або виїздів на природу! Навіть на смак самої 
вередливої господарки – це дуже здорово! 

Нехай наукової наснаги і творчих задумів вистачає ще на 
довгі літа. 

Життєвих Вам багатств, Валерію Івановичу.  
Ми точно знаємо: є добре ім’я!  
Довгих і щасливих літ Вам!  
 
ШАНОВНОМУ КОЛЕЗІ, ДОСВІДЧЕНОМУ ПРОФЕСІОНАЛУ, 

ТВОРЧІЙ І НЕБАЙДУЖІЙ ЛЮДИНІ! 

Колектив кафедри музики і хореографії 

За вікном – зима. У 
багатьох людей вона 
викликає смуток і навіть 
депресію. У багатьох, 
тільки не у Сипченка 
Валерія Івановича, адже 
він узимку народився, і 
це його улюблена пора 
року. Любить він зиму за 
все: за яскраве зимове 
сонце й чарівний 
хоровод сніжинок, за 

холодні ранки і сиві пасма туману, за очікування весняного тепла, 
що неодмінно настане після холодів. 
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Цьогорічна зима – особлива в житті нашого колеги: 30 січня 
йому виповнюється 60 років, більшість із яких він віддав 
Слов’янському державному педагогічному університету.  

Валерій Іванович багато років очолює кафедру педагогіки, і 
сьогодні важко назвати в цьому колективі людину більш досвідчену й 
більш обізнану в цій справі. Із глибокою повагою ставляться до нього 
і ті, хто працював пліч-о-пліч не один рік, і молоді колеги, для яких 
він був справжнім учителем і наставником, і, безперечно, студенти, 
які завжди знаходять у особі Валерія Івановича 
висококваліфікованого спеціаліста, демократичного та разом із тим 
вимогливого. 

Серед вірних друзів Валерія Івановича – колектив кафедри 
музики і хореографії. Ми цінуємо його за художній смак, глибоке 
справжнє відчуття музики, уміння щиро заспівати "Пісню про 
вчительку", емоційно відреагувати на жвавий танець, розділити 
радість успіху з тріо баяністів "Доміно", доречною гуморескою 
підтримати веселу компанію. Валерій Іванович для нас – і мудрий 
наставник із питань педагогічної науки, і друг-однодумець у творчих 
пошуках, і відвертий порадник в особистих справах. 

Колектив кафедри музики і хореографії щиро вітає свого 
шановного колегу з ювілеєм і зичить йому невичерпної енергії, 
оптимізму та щастя.  

І хоча Валерій Іванович понад усе любить зиму, ми бажаємо 
йому ще багато-багато квітучих весен. 

ЛЮДИНА ЧУЙНОЇ ДУШІ 

Валентина Іванівна Шаповал –  

старший лаборант кафедри музики і  
хореографії, факультету підготовки вчителів 

початкових класів  

Працювала з 1964 по 1968 рік секретарем 
факультету підготовки вчителів початкових класів. 

Деканами факультету були Деркач І.К., а потім Кравчук Д.М. 
У 1969 році на перший курс нашого факультету був 

зарахований Сипченко Валерій Іванович. Із перших днів навчання 
деканат і викладачі побачили в ньому здібного, організованого, 
уважного, дбайливого, відповідального студента. На загальних 
комсомольських зборах його було обрано до складу 
комсомольського бюро факультету, а потім і заступником секретаря 
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комітету комсомолу інституту. Його всі знали і поважали, цінуючи 
вміння організатора та ватажка. Він був найактивнішим учасником 
художньої самодіяльності, ведучим майже всіх інститутських 
концертів і вечорів.    

Валерію Івановичу притаманне загострене почуття вболівати 
за справи колективу. Усі доручення, які надавались йому з боку 
деканату або викладачами, він виконував із задоволенням, 
сумлінно, з глибоким відчуттям відповідальності. У той час мені 
доводилось складати розклад занять факультету, співпрацювати із 
викладачами та студентами. Група, у якій навчався Валерій 
Іванович, була дисциплінованою, організованою, завдяки їхньому 
ватажку. Валерій Іванович допомагав мені спілкуватися з групою та 
іншими студентами факультету. Навчався на "добре" і "відмінно".  

Валерій був людиною, на яку можна було в усьому покластися. 
 

НАШЕ НАСИЧЕНЕ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ  

Валентина Михайлівна Хижнякова –  

старший лаборант кафедри музики і хореографії 
факультету підготовки вчителів  

початкових класів  

У 1969 році я вступила до Слов'янського 
державного педагогічного інституту на факультет 

підготовки вчителів початкових класів. Деканом факультету був 
Деркач Іван Калістратович, а потім Кравчук Дмитро Михайлович. 
Студентське життя було дуже насиченим. Зразу з першого дня нас 
першокурсників  відправили до  колгоспу на збирання врожаю. Саме 
тут і формувався колектив нашого першого курсу. Душею його, в 
центрі уваги став Валерій Сипченко. Він зумів організувати і роботу і 
дозвілля.  

Під час навчання Валерій був різнобічний. Він постійно 
поглиблював свої знання з педагогіки та психології. Педагогіку на 
той час викладав відомий педагог кандидат педагогічних наук, 
доцент, Глущенко Андрій Георгійович. 

Андрій Георгійович високо цінував Валерія Івановича як самого 
поважного, вдумливого, відповідального студента. 

Займалися ми разом з Валерієм науковою роботою під 
керівництвом декана факультету Кравчука Д.М. з методики 
викладання української мови в початкових класах. У Валерія вже 
тоді проявився хист до наукової роботи.   
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А як не згадати про нашу громадську роботу упродовж усього 
періоду навчання. Ми відвідували гуртки: виразного читання, 
драматичний, яким керувала наша улюблений викладач – Корнієнко 
Надія Митрофанівна. Ми разом грали у виставах: "Лісова пісня" Лесі 
Українки, де я грала Мавку, а Валерій - Перелесника. Незабутнім 
епізодом залишається наш вокальний дует   - пісня "Вчителько моя" 
, на святі до Дня вчителя. 

Валерій завжди користувався авторитетом, як серед 
викладачів так і серед студентів на факультеті; був завжди у колі 
подій, умів організувати студентські капусники, написати сценарій до 
будь-якого свята. У ньому живе дар уміння спілкуватися з людьми, 
уміння вести діалог, уміння слухати співрозмовника. 

Інтелігентний, культурний, із почуттям педагогічного такту, 
щирий і добрий, чуйний, хороший товариш, який ніколи не залишить 
у біді. Саме таким він був і залишається до нині.  

 
ЛЮДИНА НЕПЕРЕСІЧНОГО ТАЛАНТУ 

Алла Іванівна Переухенко - 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
прикладної психології 

 У Слов’янському педагогічному університеті я 
працюю понад 20 років, 15 років працювала на 
одній кафедрі з Валерієм Івановичем Сипченко і під 
його керівництвом. Познайомилася я з ним ще 

раніше, на початку 80-х років минулого століття, коли нас 
призначили ведучими міських культурно-масових заходів. 
Запам’яталося, як органічно й невимушено поводив себе на сцені 
молодий викладач, як легко і вільно він організовував взаємодію з 
різними людьми, здійснював емоційний вплив на глядачів. 

Декілька років потому ми зустрілися з Валерієм Івановичем уже 
як колеги на кафедрі педагогіки. Ще пізніше він був обраний 
завідуючим цією кафедрою. 

Валерій Іванович відзначається хистом до публічної творчості, 
індивідуальним стилем педагогічної діяльності, артистичністю, 
комунікативною емоційністю. Особливість його творчої 
індивідуальності в самобутності, оригінальності, своєрідності всіх 
особистісних проявів і професійної діяльності. Завдяки артистичним 
здібностям, він уміє майстерно впливати на студентську аудиторію, 
привертати увагу до теми лекції й до своєї особистості. Мені 
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доводилося спостерігати, як вільно, невимушено й комфортно 
відчувають себе студенти на лекціях професора Сипченка. Він 
завжди готовий виступати перед аудиторією. Його комунікабельність 
привертає до нього багатьох людей. 

Хотілося б побажати ювілярові доброго здоров’я, професійного 
довголіття, невичерпної творчості і натхнення в усіх добрих справах.  

Виталий Трофимович Чепига  –  
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры музыки и хореографии 

Эльвира Николаевна Чепига – 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 

 

  
 

Уважаемый и любимый Валерий Иванович! 
 

Сегодня в день торжественный для Вас 
Мы вместе собрались, чтобы Вас поздравить 
И в этот памятный январский час 
Вам пожелания свои оставить. 
 

Вы – юбиляр наш дорогой! Вам 60… 
Как быстротечно наши годы мчатся! 
И, кажется, будто позавчера, вчера 
Всего Вам было 30 или 20. 
 

Вы молоды, стройны, красивы, 
В Вас много мужества и сил, здоровья,  
Бодрости, задора и уменья, 
Выносливости, мудрости, терпенья! 
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Вас с 60-летьем поздравляем! 
Здоровья крепкого и счастья вам желаем! 
Достатка прочного и денег много, 
А главное – благословения от Бога! 
 

Активной жизни вам на сотни лет! 
Не знать несчастья, горести и бед! 
Наукой ХХІ век прославить 
И в педагогике заметный след оставить. 
 
Всегда таким же бодрым оставаться, 
Болезням, трудностям не поддаваться, 
Почаще веселиться и смеяться, 
Побольше петь и декламировать стараться. 
 

Быть молодым, красивым, как сейчас, 
Своими песнями порадовать всех нас! 
Любите и любимым оставайтесь 
И никогда о нас не забывайте! 

Наша семья -  Эльвира, Виталий, Игорь Чепиги  
2010 год.  

ЮВІЛЕЙ – ПОДІЯ 

Оксана Анатоліївна Бабенко – 

директор Слов’янського педагогічного ліцею 

Валерій Іванович Сипченко належить до 
числа тих людей, ювілеї яких стають подією в 
житті всієї громади міста. І не тільки тому, що він 
талановитий учений, численні наукові 
дослідження учнів якого засвідчили існування в 
Україні педагогічної школи В.І.Сипченка. І не 
тільки тому, що він досвідчений керівник, 
завідувач кафедрою педагогіки, що не один 
десяток років визначає обличчя Слов’янського 
державного педагогічного університету. І не 
тому, що він – удячний син землі своєї, який 

активно дбає про розвиток матеріально-технічної бази шкіл, з якими 
пов’язала його доля…  

Для мене Валерій Іванович перш за все УЧИТЕЛЬ. Хоч і не 
навчав мене в школі, але його лекції й практичні заняття з педагогіки 
запам’яталися нашому курсу на все життя. Тепер, ставши вчителем, 
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я розумію: найважливіше завдання педагогічного вузу – навчити 
майбутнього педагога любити дитину. Таку науку ми опановували 
саме на уроках Валерія Івановича. 

Життя дарує нам радість зустрічей і спільної праці. Мій 
улюблений педагог – частий гість на педагогічних радах, читаннях і 
батьківських зборах Слов’янського педагогічного ліцею. Не гість – це 
його стихія, його природне існування, без якого не існує  Сипченка-
педагога, науковця, особистості. Сьогодні можна скільки завгодно 
дискутувати з приводу перспективності й наступності середньої та 
вищої шкіл, але є Вчителі, які кожним днем своїм забезпечують таку 
наступність. Валерій Іванович – саме один із них! 

Колектив ліцею бажає Вчителю довгого життя і творчої 
наснаги. 

Нехай яскраво світить Ваша зірка, Валерію Івановичу, бо саме 
про вас Е.Асадов сказав: 

Звезда моя! Я вовсе не стараюсь 
Всего добиться даром, без труда. 
Я снова сам работаю, сражаюсь, 
И все же ты свети хоть иногда... 

 
В.І. СИПЧЕНКО У МАТЕМАТИЧНІЙ ПРОЕКЦІЇ 

 
З математичним гумором, 

великою пошаною та 
найкращими побажаннями 

Ольга Іванівна Москальова – 
старший викладач кафедри 
економіко-математичних 

дисциплін 

Олена Сергіївна Москальова – 
аспірант кафедри педагогіки 

 
Відомий класик літератури Л.М. Толстой казав: «Люди як ріки». 

Але ми за фахом не філологи, і не географи, а математики – і тому 
скажемо: «Люди як математичні операції».  

Математичних операцій, як і людей, безліч. Є операції віднімання 
та ділення. Є і люди, яким подобається віднімати та ділити. Але є й 
такі особи, сенсом життя яких стали більш креативні математичні 
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операції. Саме до таких людей і належить Валерій Іванович Сипченко. 
У 1973 році Валерій Іванович став студентом Слов’янського 
державного педагогічного інституту, і на все життя пов’язав свою долю 
з нашим навчальним закладом, додаючи собі знань, життєвого та 
педагогічного досвіду.  

Але В.І. Сипченко не та людина, яку б влаштувала проста 
операція додавання! Завдяки своєму неабиякому таланту педагога 
та вченого, надзвичайній працьовитості та життєвій енергії він став 
множити свої здобутки. У 1991 році захистив кандидатську 
дисертацію, у 1994 році став доцентом, а у 2002 році здобув 
професорську мантію. У геометричній прогресії збільшувалася 
кількість наукових праць, яких на сьогодні понад ста сорока.  

Здавалося б, на операції множення можна б було і 
зупинитися... Але у Валерія Івановича така вдача, якій замало 
множення власних досягнень і творчих здобутків, і він перейшов від 
простих математичних операцій до більш складних і відповідальних. 
Під науковим керівництвом Валерія Івановича захищено 18 
кандидатських дисертацій! А це вже математична операція 
піднесення до ступеню! Вісімнадцять людських доль, які набули 
нової, більш значущої якості завдяки професору В.І. Сипченку... 
Вісімнадцять путівок у велике бурхливе море науки...  

І ось вже його учні переростають етап додавання та множення 
й оволодівають операцією піднесення до ступеню, готуючи нових 
кандидатів педагогічних наук. Цьому сприяє аспірантура та наукова 
школа, збудовані професором В.І. Сипченко – людиною, яка створює 
сприятливі умови для духовного та наукового зростання інших. 

Нагадаємо, що від’ємне число, піднесене до парного ступеню, 
є числом додатнім. Доброзичливість і щирість Валерія Івановича, 
його прагнення надати дієву допомогу всім, хто її потребує, – все це 
будь-яке від’ємне число здатне перетворити на додатнє. І тому 
значення внеску Валерія Івановича у життя СДПУ важко 
переоцінити! 
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СЛОВО ПРО НАУКОВЦЯ 

Колектив викладачів факультету дошкільної освіти  
та практичної психології 

Уже багато років 
Сипченко Валерій 
Іванович - кандидат педа-
гогічних наук, професор – 
очолює провідну кафедру 
Слов’янського держав-
ного педагогічного універ-
ситету - кафедру педа-
гогіки. 

Випускник рідного 
вузу, щиро відданий 

педагогічній науці, він створив на кафедрі справжній колектив 
однодумців, започаткував власну наукову школу. На кафедрі 
педагогіки нашого університету плідно працює постійно діюча 
аспірантура. Щорічно під його особистим керівництвом і 
керівництвом викладачів кафедри захищається декілька 
дисертаційних робіт молодих учених. 

Постійно перебуваючи в науковому пошуці, Валерій Іванович 
особистим прикладом "надихає" своїх аспірантів долати труднощі, 
зосереджуватися, концентруватися задля досягнення поставленої 
мети - майбутнього захисту дисертації. Його "гілка" в науці 
нараховує біля двох десятків учених, а кількість їх постійно 
збільшується. 

Подолати страх перед невідомим, зробити дуже важкий 
перший крок допомагають аспірантам колективні відрядження до 
столиці, які влаштовує керівник аспірантури Сипченко Валерій 
Іванович. 

Валерію Івановичу притаманний не тільки кількісний зріст, а 
також - якісні зміни в його наукових здобутках. Його захоплення 
науковим пошуком надихає його учнів та колег до подолання нових 
вершин. Багато з них самі стають науковими керівниками.  

Валерій Іванович - людина добра, чуйна, щиросердечна. Він 
завжди готовий прийти на допомогу, сказати слова підтримки. 
Дбайливий, люблячий батько, свекор, найкращий дідусь. 
Хлібосольний господар, завжди радий пригостити друзів 
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надзвичайно смачними стравами, які він сам готує з превеликим 
задоволенням. Його кулінарні пристрасті і смак - вищого ґатунку. 

Валерій Іванович – завжди в постійному  інтелектуальному 
пошукові, креативна особистість, здатна продукувати новітні, свіжі 
ідеї, серед яких –  створення серії збірок наукових праць учених 
Слов’янського державного педагогічного університету,  а також 
цікавої і, як нам вважається, вкрай важливої і необхідної збірки 
"Учитель! Перед іменем твоїм...", яку автор ідеї називає "Історія 
Слов’янського державного педагогічного  університету в особах" . 

Перша книга цієї серії була присвячена пам’яті Віри 
Миколаївни Зінченко - завідувачки кафедри дошкільної освіти та 
соціальної педагогіки, кандидата педагогічних наук, доцента. 
Багаторічна дружба, співпраця єднали Валерія Івановича та Віру 
Миколаївну. Викладачі, співробітники, студенти факультету 
дошкільної освіти практичної психології щиро вдячні Валерію 
Івановичу за таку високу оцінку діяльності нашої колеги, яка 
назавжди зберігається у нашій пам’яті. 

Цікавою стала збірка, присвячена світлій пам’яті ректора 
нашого університету – доктора фізико-математичних наук, 
професора Рукасова Володимира Івановича,  який нещодавно 
раптово пішов у вирій нашого життя. 

У цих збірках прослідковується велика повага і шана до людей, 
які присвятили своє життя нашому рідному навчальному закладу – 
Слов’янському державному педагогічному університетові. У них ми 
відчуваємо громадянську позицію істинного педагога, патріота, 
громадянина – Валерія Івановича Сипченка.  

Але творча думка Валерія Івановича продовжує працювати. 
Ним запропоновано присвятити наступні випуски цієї серії збірок не 
тільки збереженню наукової спадщини педагогів, яких, на жаль, уже 
немає серед нас. У такий спосіб він  висловлює слова щирої подяки 
людям, які працюють поряд з нами, щоденною самовідданою 
працею створюють славу та історію рідного вузу. Запропонована 
Валерієм Івановичем серія збірок підтверджує його відданість 
педагогіці, рідному університетові, а найголовніше,  – свідчить про 
його талант Людини!  
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ПРИЗНАННЫЙ УЧЕНЫЙ,  
ЧЕСТНЫЙ И ВЕРНЫЙ ДРУГ 

Ирина Юрьевна Остополец – 

кандидат психологических наук,  
доцент кафедры общей психологии  

«Его лекции вдохновляют и дают такой 
заряд энергии и толчок к плодотворной и 
творческой деятельности!» – говорят не только 
студенты, аспиранты, коллеги, но и учителя-
практики, которые проходят повышение 
квалификации в стенах нашего вуза. Валерий 
Иванович на практике преподносит уроки 
настоящего педагогического мастерства. Здесь 
можно услышать и мудрые афоризмы, и 
прекрасные стихи, и задушевную песню, и много 

интересных примеров из практики. 
Если бы меня попросили представить психологический 

портрет Сыпченко Валерия Ивановича, то я бы отметила, что он – 
человек большой души, прекрасный УЧИТЕЛЬ, признанный ученый, 
честный и верный друг, который умеет не только помочь в беде, но 
и порадоваться успеху и счастью других, заботливый отец и 
дедушка. 

Валерий Иванович обладает прекрасным чувством юмора, 
всегда может поднять настроение другим, сказать комплимент, 
утешить или подбодрить. 

Мне как психологу особо ценны человеческие отношения, и 
здесь хочу отметить корректность и такт, мудрость и 
дипломатичность этого человека. Оставаясь невероятно добрым и 
великодушным, он честный, принципиальный и глубоко порядочный 
человек.  

Спасибо Вам, любимый педагог,  
За чуткость, понимание, терпение,  
За то, что интересен Ваш урок,  
За то, что Вы привили вкус к учению! 
Позвольте в юбилей вам пожелать 
С уваженьем, искренней любовью  
Удачи, процветания, добра,  
Большого счастья, крепкого здоровья! 
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МОЙ САМЫЙ ВЕРНЫЙ И НАСТОЯЩИЙ ДРУГ… 

Петр Иванович Ватралик  

В жизни каждого человека 
непременно есть люди, с 
которыми их связывают очень 
близкие и трогательные 
отношения. У каждого из нас 
есть много друзей, но 
настоящим другом может быть 
один-два человека. Именно он – 
настоящий друг, всегда с тобою 
рядом. Ты чувствуешь его 
внимание и заботу, ощущаешь 
его присутствие даже в те 
минуты, когда его рядом нет. 

Я закрываю глаза и отчетливо вижу картины ушедших в 
прошлое лет моей далекой юности. Сегодня мне уже не так и мало 
лет, я счастливый муж, у меня самая лучшая в мире женщина – моя 
жена Раиса, я отец двоих детей, выпускников нашего Славянского 
педуниверситета, самый счастливый на земле дедушка, который 
имеет троих внуков, один из которых уже студент престижного вуза 
в Харькове. Но я бесконечно счастлив, еще и потому, что имею 
такого верного, надежного и преданного друга, о котором и хочу 
рассказать. 

Это была случайная встреча…  
По долгу службы  я часто ездил в командировки. И вот однажды, 

добираясь до Дебальцево, я сел в проходящий транзитный автобус, 
отъехал от Славянской БЗС, а на посту в Семеновке заходит 
контролер… Ну вот, думаю, сейчас высадят, оштрафуют и т.п.  Зашел 
в автобус молодой симпатичный паренек, открыто улыбнулся, 
поздоровался с пассажирами, произвел проверку билетов, увидев мой 
испуг и смущение, сделал отметку в документах водителя и присел 
рядом на свободное возле меня место. По дороге шутил, рассказывал 
веселые истории, а при выходе в Дебальцево сказал: «В следующий 
раз приобретайте, пожалуйста, билеты заранее, чтобы не было 
неприятностей!».  

Каково же было мое удивление на следующий день. Я стою на 
трассе и «ловлю» автобус, чтобы уехать в Славянск, в кассах 
билетов нет, автобусы не останавливаются, так как идут 
переполненными, ко мне подходит вчерашний контролер, 
улыбается и говорит: «Тяжело уехать сегодня. Вы не волнуйтесь, 
сейчас мы уедем ближайшим рейсом».  Через несколько минут он 
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остановил на жезл  транзитный автобус, извинился перед 
водителями и попросил довезти нас до Славянска. Всю дорогу он 
шутил с водителями, пассажирами, время незаметно пролетело, и 
мы вышли на посту Славянск-АЗС.  

В дороге мы познакомились. Контролером оказался студент-
выпускник нашего института, который вынужден был 
подрабатывать, чтобы как-то скрасить свою студенческую жизнь. 
Это была счастливая встреча с удивительно веселым, 
жизнерадостным человеком, юмористом – Валерием Ивановичем 
Сыпченко. Работать, чтобы получить какие-то дополнительные 
деньги для приобретения литературы, быть прилично одетым и 
сытым, в то время было обычным явлением, тем более родители 
Валерия Ивановича были больны, материальное положение желало 
быть лучшим. 

Я сразу проникся к нему глубоким уважением. Мы подружились. 
Закончив институт, Валерий Иванович уехал работать по направлению, 
наша связь прервалась на целых 9 лет. И вот в феврале 1982 года в 
книжном магазине я вновь встретился с ним и, узнав, что он живет и 
работает в Славянске, сразу же пригласил к себе в гости. Никогда не 
забуду тот день, когда он переступил порог нашего дома: нарядный, 
элегантный, с букетом гвоздик и коробкой конфет, очаровательной 
улыбкой и радушием. Он покорил и очаровал всю нашу семью, которая 
вот уже 36 лет знает и любит его. Потом было знакомство с его семьей, 
с его родственниками. Эти годы объединили нас, мы стали родными и 
близкими.  

Хочу сказать о некоторых достоинствах Валерия Ивановича. 
Его сыновья любовь к родителям: он очень внимательно относился 
к ним, до последнего дыхания ухаживал и заботился о них. И еще 
одно, наиболее важное, на мой взгляд. Так уж сложилась жизнь, что 
ему пришлось расстаться с женой, а вот сын остался с ним. Это 
большая редкость, когда жена доверяет сына мужу. И он воспитал 
его настоящим мужчиной. Мы никогда не слышали от него плохого 
слова в адрес жены. И сегодня, когда она приезжает из Германии 
навестить сына, он создает все условия для этой встречи, они по-
прежнему дружны с женой, их объединяет сын. Такое в нашей жизни 
встретишь редко.  

Не могу не вспомнить еще об одном факте из жизни Валерия 
Ивановича. Он в течение десяти лет помогал сыну своего армейского 
друга, сделав все для того, чтобы тот получил образование, 
определился в жизни, обрел семью. Он заботился о нем как о родном 
сыне, ничего не требуя взамен, щедро делился с ним всем, что имел 
сам.  

А о том, какой Валерий Иванович отец, свекор и дедушка, 
можно говорить много и долго. Он искренне любит своего сына и 
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невестку, которую нежно называет «любимой невестушкой и 
доченькой». А какой он дедушка – отдельная тема.       

Валерий Иванович всегда внимателен и заботлив к каждому из 
нас: ко мне и моей жене, нашим детям и внукам. У него всегда в 
запасе найдется теплое слово для каждого из нас, он всегда найдет 
возможность сделать дорогой подарок или просто сувенир, который 
так необходим именно в эту минуту, он умеет радоваться успехам и 
сочувствовать в горе, не забывая при этом оказать существенную 
помощь. В трудные минуты нашей жизни он всегда рядом. Он 
надежный! 

За годы совместной дружбы мы прошли через радости и 
горести,  преодолели трудности и невзгоды… К нам в дом Валерий 
Иванович пришел, будучи ассистентом кафедры педагогического 
института, а сейчас он известный ученый, профессор, заведующий 
кафедрой, но это никак не изменило его. Он очень скромный 
человек, никогда не кичился своим положением, статусом или 
должностью. Для нас он остается все тем же весельчаком и 
балагуром, внимательным и благородным, добрым и щедрым на 
улыбку, на поддержку, все такой же искренний и неповторимый, 
умеющий быть нужным, оставаясь по-прежнему простым и 
интересным. Ему можно  довериться, опереться на него, он 
излучает доброту.   

С ним легко в жизни!  
Мы случайно повстречались, и эта встреча породнила нас, 

наши семьи, наши судьбы. Я благодарен судьбе за то, что она 
подарила мне радость общения и большую дружбу с таким 
прекрасным человеком. Очень хотел бы чтобы это продолжалось 
как можно дольше.  

Здоровья тебе и долголетия, счастья и благополучия, наш 
верный и настоящий ДРУГ! 

Петр  и Раиса  Ватралик, наши дети и внуки. 
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ССЛЛООВВОО  ППРРОО  ВВЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  

ЛЮДИНА-ГУМАНІСТ, УЧИТЕЛЬ-ПОДВИЖНИК,  
ТАЛАНОВИТИЙ НАУКОВЕЦЬ… 

Елліна Анатоліївна Панасенко –  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки 

Учительство – не труд, а отреченье,  
Умение всего себя отдать,  
Уйти на долгий подвиг и мученье,  

И в этом видеть свет и благодать.  
Учительство – когда в глазах холодных  
Зажжется понимания заря,  
И ты поймешь: старался не бесплодно  
И знания разбрасывал не зря.  
Осыпанный цветным дождем букетов,  
И озаренный блеском сотен глаз,  
Прими, учитель, не слова привета,  
А часть души от благодарных нас! 

У житті не часто зустрічаються люди, які, самі того не 
помічаючи, спрямовують твою діяльність, творчі наміри, пошуки 
життєвого шляху. Такі люди – поруч, і мимоволі, непомітно для себе, 
активно впливають на події та життя близьких людей. Таким є мій 
УЧИТЕЛЬ, мій науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри педагогіки Слов’янського державного 
педагогічного університету Валерій Іванович Сипченко. Своєю 
працею, енергією він впливає на долі багатьох людей у найкращому 
розумінні цього слова. Мабуть, це особливий талант – талант 
людяності, його самобутня індивідуальність. Саме такий образ цієї 
непересічної особистості почав викристалізовуватися у моїх очах ще 
із аспірантських років. 

Життєрадісна, доброзичлива і безкорисна людина Валерій 
Іванович нині у зрілому творчому розповні. У житті і праці він сповідує 
чесноти рідного народу, його мудрих, вічних традицій. Валерій 
Іванович - педагог не тільки за освітою, а найперше – за сильним 
внутрішнім покликанням. Майже 40 років він працює на користь 
розвитку освіти Донецького краю. 
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Обіймаючи різні посади, Валерій Іванович завжди дбає про 
навчання і виховання молодого покоління, про розбудову шкільної 
освіти, вищої школи Донеччини. Багата й різнопланова науково-
педагогічна спадщина Валерія Івановича має величезне значення для 
подальшої розробки педагогічної науки, допомагає розвиткові теорії та 
практики виховання підростаючих поколінь. Його сумлінна й творча 
праця є прикладом, як потрібно ставити і вирішувати животрепетні 
проблеми педагогіки. 

Студенти Слов’янського державного педагогічного 
університету завжди радіють, коли до аудиторії заходить Валерій 
Іванович. Вони знають: його лекція – не просто сухе викладання 
основ педагогічної науки (він читає курси:  “Педагогіка”, “Вища освіта 
і Болонський процес ”,  “Педагогіка вищої школи та методологія 
педагогічних досліджень ”, “Організація навчально-виховного 
процесу у ВНЗ”), а це знов буде цікавий каскад тонких і несподівано 
проведених паралелей теорії, педагогічної практики та власного 
професійного досвіду. І як результат – педагогічна тема настільки 
всебічно і цікаво розроблена, що легко западає студентові в пам’ять, 
вважай, на все життя. Викладач за покликанням, В.І.Сипченко 
постійно підвищує свій науково-педагогічний рівень, професійну 
майстерність, забезпечує високий науково-теоретичний і 
методичний рівень викладання. 

Валерій Іванович вимогливий і принциповий керівник, 
самовідданий справі, якою займається, високо інтелігентна та 
інтелектуальна людина; завжди володіє новітньою науковою 
інформацією, залюбки щедро ділиться досвідом роботи з молодими 
колегами, виховав і продовжує виховувати не одне покоління 
вчителів та науковців. 

Валерій Іванович користується заслуженим авторитетом і 
повагою серед керівників, науково-педагогічних працівників, 
студентів вищих навчальних закладів України та Росії. 

Вагомий внесок Валерія Івановича у розвиток національної 
освіти, упровадження сучасних методів навчання та виховання 
молоді відзначений Грамотами Міністерства освіти та науки України, 
Академії педагогічних наук України. Він – Відмінник освіти України.
  

Давно помічено, якщо вже на певному відтинкові часу Валерій 
Іванович зосереджений на чомусь, то віддається цьому своєму 
зацікавленню до кінця. 

Учні (студенти, аспіранти) В.І.Сипченка помітили, що один 
якийсь випадок, окремий факт  спілкування з Учителем залишає слід 
на все життя, а інколи впливає так сильно, що одразу  змінюються 
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всі плани на майбутнє. Так трапляється, коли Вчитель подає 
приклад високого гуманізму, чесності, благородства і порядності, 
проявляє увагу і віру в сили кожного учня.  В.І.Сипченко завжди 
дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність 
студентів, аспірантів, які навчаються у вузі, прищеплює їм любов до 
педагогічної професії, формує найкращі якості особистості вчителя. 

Найбільше щастя для людини, коли збуваються її мрії, життєві 
плани, коли головна справа життя приносить корисні плоди, коли 
успадковані від батьків працьовитість, доброзичливість, людяність 
сповна віддаються обраній у житті справі та оточуючим – рідним, 
друзям, колегам та учням. Саме таким, у вирі постійних великих і 
дрібних турбот, і є наш вельмишановний Учитель – професор 
Валерій Іванович Сипченко, який відзначає свій славний ювілей. 

Сердечно вітаю Вас, Валерію Івановичу, із знаменною датою!  
Нехай доля дарує вам і вашим рідним здоров’я, щастя, 

взаєморозуміння, любов, мир, спокій, стабільність і благополуччя, 
мудрість і розважливість, довгих літ життя і праці! Творчої наснаги, 
оптимізму, численних професійних здобутків!   

Сучасний український поет Ераст Іваницький написав чудовий 
вірш “Учителям. Моїм учителям ”. Саме його хочу присвятити – 
Валерію Івановичу Сипченку. 

УЧИТЕЛІ ! На Вас стоять держави! 
Вам завдяки ідуть у вись вони! 
І хто приносить тим державам славу, 
Коли не Ви. Їх Доньки і Сини? 
Є Вища Суть. Це те, що не купити. 
Є Вища Роль. Вона проста, як хліб,- 
Уперто рухатися нивою Освіти, 
За плугом Правди, безліч довгих діб… 
Не зупиняйся, ВЧИТЕЛЮ, не треба! 
Іди вперед, бо в цьому суть Життя. 
Ти робиш чистим і безхмарним Небо,  
Ти твориш віру в краще Майбуття! 
Сьогодні нам у цілім світі гірко 
І тяжко Хрест учительський нести, 
Та… хто ж підтримає в Добро і світло Віру, 
Якщо цього зробить не зможеш Ти?! 
УЧИТЕЛЮ!!! Ти вище всіх довкола! 
УЧИТЕЛЮ!!! Ти нації ядро! 
Інстанція найвища саме – Школа, 
Де ти куєш майбутнє Зло й Добро. 
УЧИТЕЛЮ… Нам важко, як ніколи, 
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За безцінь Правда і Любов ідуть, 
Але родився саме Ти для школи! 
Тут бій за Честь! Тому –  
                              у добру Путь… 
 

З ДОБРОМ І ВДЯЧНІСТЮ 

Ольга Георгіївна Набока –  

декан факультету економіки і управління , 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Мати гарного вчителя – великий дарунок 
долі. Мені у цьому сенсі поталанило. У листопаді 
1998 року наказом ректора СДПУ мене 

зарахували до аспірантури. Призначений керівник працював у 
столичному вузі, був заслуженою та поважною людиною. 
Консультації були ґрунтовними, але одержати їх молодому, 
недосвідченому аспірантові з „глибинки ” було не так просто.  Час в 
аспірантурі плинув дуже швидко, а зрушення в роботі були 
малопомітні. Дякувати долі, яка послала у моє життя Валерія 
Івановича.  Саме під його керівництвом я виконала і захистила 
кандидатську дисертацію у визначений термін.  

Цікавим був і лишається  стиль роботи Валерія Івановича з 
аспірантами та здобувачами. Кожному із нас він приділяв максимум 
уваги: починаючи від знайомства з науковими бібліотеками Харкова, 
Києва, Москви – закінчуючи пошуком опонентів і підготовки доповіді 
на захист. У роботі ж над дисертацією він не любить здійснювати 
дріб'язкову опіку, дає широкі можливості для прояву самостійності і 
не сковує ініціативу. Валерій Іванович пропонує тему дослідження і 
чекає, як проявить себе здобувач при вирішенні поставлених перед 
ним питань, чи здатний він самостійно впоратися із завданням, чи 
потребує допомоги з боку керівника Лише після того, як виявлялася 
нездатність здобувача самому упоратися із завданням – Валерій 
Іванович втручається в хід дослідження і допомагає порадами та 
консультацією. Принцип вільного, критичного та самокритичного 
завжди був непорушним принципом його роботи як наукового 
керівника.  

Доречно відзначити одну з найбільш важливих рис Сипченка В.І. 
– здатність залучати до наукових досліджень молоді кадри. Валерій 
Іванович завжди проводить свої наукові дослідження в тісному 
співробітництві з керованим ним науковим колективом. Він генерує 
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наукові ідеї, його воля, працездатність і захоплення наукою дають 
можливість одержати такі багаті та рясні плоди, що дозволяє 
говорити про наукову школу В.І.Сипченка. Школа – це перш за все 
лідер, вождь, авторитет, учений – можна підібрати й інші назви, та 
суть одна: це людина, яка здатна народжувати нові наукові ідеї.  

Друга складова школи – учні, послідовники, які координуються, 
об'єднуються, концентруються навколо лідера, які створюють 
науковий колектив. І на сьогодні наукова школа професора Сипченка 
В.І. зростає,  розвивається, міцнішає та продовжує збагачувати 
вітчизняну педагогічну науку творчими здобутками. 

 
УНИКАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА, ПРОФЕССИОНАЛ  

Елена Ивановна Олейник –  

заместитель директора Красноармейского 
педагогического училища,  

кандидат педагогических наук 
Однажды ученик подошел к учителю и 

спросил: 
– Почему все растения начинают расти из 

мелких семян, но лишь некоторые из них 
вырастают высокими и огромными? Ведь все они 

получают одинаковое количество солнечного света и тепла? 
– Солнце и вправду дарит тепло и свет всем в равной мере, 

без исключения. Но великим становится тот, кто сильнее всего 
стремится отблагодарить Солнце за его дары. 

Мало кто ведет счет своим годам, но юбилеи, увы, неотвратимы. 
Подступают вроде бы незаметно – и вдруг обрушиваются – 
пятидесяти-шестидесятилетия... Ошеломляющие в своей 
откровенности, неудержимом потоке сердечных, добрых, красивых 
слов, которые, кажется, накопились за все эти долгие годы и, которых, 
прежде человеку, как-то не довелось сказать. Вовсе не потому, что не 
заслуживал. Просто в повседневной жизни это так-то не принято, не 
положено, да и недосуг все. А юбилей – это уже официальный повод 
признать достоинства человека. Уже можно явственно проследить 
научную биографию, оценить плоды труда и эффект его исканий. И 
самое время задуматься о том, что является главной ценностью в 
жизни педагога. 

Валерий Иванович действительно уникальный педагог, 
учитель от Бога, профессионал в своей работе. Отличное знание 
предмета, мастерство, эрудицию, неординарность, 
требовательность, артистизм и великолепные организаторские 
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способности высоко оценивают все, кому довелось у него учиться. 
Как истинный учитель он, не указывая дорог, многим помог найти 
себя, стать самим собой, чтобы действовать свободно. Он 
вдохновляет самоотверженной целеустремленностью и 
неутомимым желанием разбудить стремление работать над собой, 
воспитать отзывчивость сердца, тонкость и красоту чувств, 
предотвратить пустоту души и убогость интересов. И какими бы 
увлекательными не были его лекции, память упорно хранит формы 
мышления, идеи, чувство юмора, музыкальный талант и 
неповторимую способность увлечь и повести за собой. 

Посвятив тридцать лет преподавательской работе, твердо 
верю в одну из главных составляющих справедливости – закон 
благодарности: вечный двигатель и великую добродетель, а еще 
главную ценность жизни педагога. 

Посмотрите на успехи своих учеников. Их достижения - 
неподдельная благодарность Вам, дорогой Валерий Иванович, за 
яркий педагогический талант, щедрость души и неутомимое 
стремление ввысь. 

 
МАГНЕТИЧНА СИЛА ОСОБИСТОСТІ 

Ганна Георгіївна Авдіянц 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
«Понимаешь, мама, я –  учитель. 

Видишь, я вхожу, бледнея, в класс. 
Это мне решили поручить их –  

Сорок душ и восемьдесят глаз…» 

Лунає дзвінок. Зараз розпочнеться лекція. 
Шум, шепотіння, сміх – не відійшли ще після 
перерви. Ось до аудиторії входить високий 
імпозантний чоловік у чудовому костюмі. Міміка, 
пластика, природна грація, інтонація цієї людини 
виражають доброзичливість, уважність, 

багатогранність натури і разом з тим делікатність.  
Згадайте свої студентські роки: з яким почуттям надії і віри 

чекають студенти першого візиту викладача! Так було і з нами, 
студентами факультету підготовки вчителів початкових класів, у 
далекому 1988 році, коли вперше прийшли на лекцію з педагогіки. 
Легкий гуркіт, який немов би свідчить про те, що ми майбутні вчителі 
не могли зрозуміти, яким чином реагувати на таку неординарну 
особистість. Перша думка: ”Який незвичний викладач. Усе в ньому 
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незвичне. Такі обличчя не зустрінеш сьогодні”. 
Він говорить, ставить питання, декламує вірші і раптом уся 

аудиторія відчуває: наших окремих „я” не існує - народилося „МИ”- 
молода плеяда майбутніх учителів, що ввійшла в чудовий, 
неповторно прекрасний, світ Педагогіки разом зі своїм Учителем. З 
того часу мій життєвий професійний шлях було визначено 
остаточно. 

Саме так починав і починає свої неповторні лекції тепер уже 
професор Сипченко В.І. Не перестає дивувати його блискуча 
ерудиція, висока працездатність і талант керівника. Усе життя 
Валерія Івановича – праця, науковий пошук, прагнення до 
самовдосконалення, потяг до Істини, Добра, Краси.  Своєю енергією 
він постійно надихає своїх учнів і колег, не дає зупинитися у 
творчому пошукові. 

Отже, особистість Валерія Івановича Сипченка – явище вельми 
унікальне в сучасному освітньому просторі. Це неперевершений 
приклад впливу особистісної харизми на іншого, магнетична сила, 
яка притягує і залишає незабутній слід на все подальше життя. 

МАЙСТЕР СВОЄЇ СПРАВИ 

Олена Ганнадіївна Коркішко – 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

У словнику С. Ожегова сказано «Мастерство 
определяется как высокое искусство в какой-либо 
области, а мастер – это специалист, достигший 
высокого искусства в своем деле». Саме таким 
майстром, на мій погляд, є Валерій Іванович 
Сипченко. 

Моє знайомство з Валерієм Івановичем 
відбулося в 1995 році, коли я стала працювати у 
Слов’янському державному педагогічному 
інституті на кафедрі педагогіки. 

Неможливо було не звернути увагу на стосунки Валерія 
Івановича з колегами, студентами. Взаємовідносини будувалися на 
повазі, на розумінні професійного обов’язку та почутті 
відповідальності, з дотриманням  педагогічного такту, який був і 
почуттям міри. Завжди він міг, спілкуючись із колегами, вибрати 
потрібний стиль і тон, час і місце, створити доброзичливі стосунки. 

Валерію Івановичу властиві такі особистісні якості, як: високий 
рівень культури та моральності; товариськість, успішність і 
справедливість; самовіддача; благородство; творче ставлення до 
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справи, активна життєва позиція; принциповість і вимогливість тощо. 
Як спеціаліст, він має високий професійний рівень; широкий 

кругозір; ерудицію; глибоко володіє знанням свого предмету, 
захоплений наукою, має досить серйозну психолого-педагогічну 
підготовку, вміло використовує міжпредметні  зв'язки, надзвичайно 
цікаво та доступно пояснює навчальний матеріал, подає теоретичні 
знання не ізольовано, а в конкретному зв'язку з вимогами практичної 
роботи тощо. 

Будучи керівником наукових робіт, Валерій Іванович завжди 
орієнтується в різноманітних галузях науки, знає їхні можливості, 
постійно в курсі нових досліджень, відкриттів і гіпотез, бачить ближні 
та далекі перспективи сучасної науки. 

Людина зі своїм щастям і проблемами. Але в нього є діло до 
всіх робочих, життєвих, особистих проблем оточуючих його людей. 
Ми знаємо – він завжди прийде на допомогу! 

У народі кажуть, що вчитель відповідає перед Всевишнім за 
свою справу. Про людину, яка виконує таке відповідальне завдання, 
говорять, що вона «трости надломленной не переломит и льна 
курящего не угасит». Не зломити душу, а дати можливість їй 
піднятися, повірити у свої сили – це головна мета для В.Сипченка. Він 
завжди проявляє любов і терпіння до своїх учнів (аспірантів, 
студентів). Кожен із них для нього, як рідна дитина, яку він учить 
творити «світ», наповнювати його «фарбами», вірити в майбутнє, бути 
впевненим у своїх поглядах і переконаннях. І як справжній батько 
терпеливо очікує результатів своєї праці. 

Професор Сипченко В.І. – майстер своєї справи, високий 
професіонал. 

 
РАССКАЖУ ВАМ ПРИТЧУ… 

Лидия Александровна Вишневская – 

ассистент кафедры педагогики  
Было это давным-давно, а, кажется, совсем 

недавно. В славном городе Енакиево, на земле 
Донецкой у одной супружеской пары в назначенный 
день и час родился мальчик. Он был такой 
крошечный, что родители и соседи беспокоились, 
переживали, как такой маленький сможет выжить, 
преодолеть трудности жизни и построить своё 
счастье.  

Летело время, родители проводили его в трудах 
праведных и каждый день просили у Господа, чтобы 
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их сын был сильным, здоровым, счастливым и удачливым. 
Однажды, в один из солнечных морозных дней, когда мать 

положила сына на лежанку и вместе с отцом пошла управляться по 
хозяйству, подошла к нему Судьба и сказала: « Быть тебе, Человек, 
в этой жизни важным и значимым! Всю свою жизнь нести тебе 
доброту, красоту и слово верное людям, вести за собой в мир 
знаний и совершенствовать человека. Твой труд благородный 
посеет в сердцах людей любовь и мысли разумные, побудит к 
творчеству, ибо страсть к познанию может зажечь только тот, кто 
сам горит ею. Ты пришел в этот мир, в котором будешь всю жизнь 
учиться и своим примером заражать окружающих, помогать им в 
трудную минуту, отдавать самого себя, чтобы помочь ученикам 
твоим подняться к высшей ступени жизни. Так быть по сему, быть 
тебе в этой жизни Человек – Учителем!»  

Свершилось пророчество!  Стал он таким: добрым, отзывчивым, 
хлебосольным, заботливым, порядочным, трудолюбивым, 
общительным, с чувством юмора – человеком «с божьей искрой в 
душе».  

О ком речь в этой притче, вы уже, наверное, догадались: о 
прекрасном человеке, замечательном руководителе, о человеке, 
которого я знаю более двадцати лет, – о Сыпченко Валерии 
Ивановиче.  

Он для меня, как и для  коллег по работе,  для многих 
поколений студентов, – пример отношения к делу, он «генератор» 
нестандартных идей, человек творческий, полный сил и энергии, 
имеющий активную жизненную позицию, руководитель и учёный, 
который неустанно стремится к новым достижениям, направляя всю 
свою энергию на эффективность обучения и воспитания молодого 
поколения учителей.  В этом его смысл и призвание в жизни.  

Мы, его ученики, в день славного Юбилея, искренне желаем 
ему крепкого здоровья, большого счастья, долголетия, постоянного 
движения вперед,  к новым достижениям!   

 
ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА И УЧИТЕЛЯ 

Людмила Валентиновна Чумак – 

старшый преподаватель  кафедры педагогики  

Юбилейная дата. Шестьдесят лет. 
Представляется солидный, убеленный сединами 
ветеран. Но как-то не вяжется этот образ с 
энергичным, жизнелюбивым человеком, который 
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постоянно ставит перед собой и другими  новые цели и 
перспективы, находится в вечном поиске и движении. 

Я знаю Валерия Ивановича Сыпченко  около двадцати лет. 
Много всего произошло с нами за эти годы, что невозможно 
уместить в коротких строчках. Как отдельные кадры фильма под 
названием «Жизнь» вспоминается: вот он молодой-молодой в 
окружении студентов поет вместе с ними пионерские песни на 
семинаре вожатых, и сразу чувствуется – дети, студенты – это его 
стихия; вот мы празднуем вместе с коллегами очередной праздник – 
он постоянный тамада – человек, создающий настроение, 
хлебосольный хозяин. Иначе говоря – праздник, который всегда с 
тобой. Конференция, олимпиада – он организовывает, переживает, 
стремится вникнуть во все вопросы и решить все проблемы. 
Обсуждаем статью, диссертацию – здесь он тоже в своей стихии: 
компетентный в разнообразных вопросах научный руководитель.  

О чем я еще не могу не сказать – о неравнодушии. Это, по-
моему, очень характерно для Валерия Ивановича. Все, что 
происходит вокруг него, ему интересно и его волнует. Если радость 
или беда у коллег – он рядом. 

Это неравнодушие, жизнелюбие, оптимизм помогают, как мне 
кажется, ему и в шестьдесят оставаться молодым душой человеком, 
у которого за спиной накопленный жизненный опыт – «мои года – 
мое богатство», а впереди – новые достижения, свершения и 
простые человеческие радости. 

Как гласит народная ирландская мудрость: «Пусть сопутствуют 
вам всегда теплые слова в холодный вечер, полная луна в темную 
ночь и дорога с холма к порогу вашего дома!»  С днем рождения!   

 

УРОКИ ВАШІ БУДУ ПАМ’ЯТАТИ 

Микола Анатолійович Попов –  

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри педагогіки 

60-річний ювілей завжди значна подія в 
житті людини: це і певний рубіж, на якому 
оцінюється й зважується пройдений шлях, і 

водночас стартовий майданчик для подальших звершень, адже 
зазвичай у цьому віці достатньо сил, наснаги, прагнень і бажання їх 
реалізувати. Однак, коли йдеться про непересічну, неординарну 



Слово про вчителя 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

202 

людину, то значення й вагу кожного з прожитих років можна сміливо 
збільшувати в декілька разів, і кожен наступний рік (за законами 
геометричної прогресії) обіцяє бути все більш і більш плідним! Саме 
це порівняння спадає на думку, коли я замислююся про Валерія 
Івановича Сипченка, шановного ювіляра, для багатьох із нас – 
членів кафедри педагогіки – Учителя як у науковому, так і у 
загальному життєвому сенсі. 

Уперше я зустрів Валерія Івановича під час навчання в 
Слов’янському державному університеті (на той час інституті)  і, 
власне кажучи, як усі  інші студенти, не міг не зачаруватися його 
професійними здібностями – відразу виникала думка: „Ось яким має 
бути Педагог! От до чого слід прагнути кожному з нас!”. Сказати, що він 
загравав із нами чи спускався  до нашого рівня не можна, але якесь 
дивне відчуття довіри та душевної близькості виникало з перших  
хвилин спілкування. Тоді я ще не міг цього пояснити, та згодом, краще 
пізнавши цю дивну в багатьох відношеннях людину, зрозумів, що весь 
секрет – у його особистісних якостях і цінностях. Адже Валерій 
Іванович дійсно здатний пригорнути до себе кожного, по-справжньому 
відкритим серцем ставиться він до людей і від них очікує того ж… А як 
щиро й нестримно віддається він будь-якій справі, за яку береться! 
Тому й не можна не відгукнутися на його невимовлений заклик, звісно, 
якщо сам плекаєш чисті помисли! 

Згодом, коли Валерій Іванович став завідувачем кафедри (на 
той час я працював асистентом), мені відкрилася інша риса його 
багатогранності (недаремно ж помічено, що талановита людина – 
талановита в усьому!) – чудові організаторські та управлінські 
здібності. Він – талановитий керівник! За час своєї роботи на посаді 
завідувача створив науково потужний і справді згуртований колектив 
однодумців. Більше того, „Наукова школа професора Сипченка ” 
наразі відбулася, працює і є знаною в усій Україні. 

Тож не дивно, що коли Валерій Іванович запропонував мені під 
його керівництвом виконувати дисертаційне дослідження, я не 
вагався жодної хвилини. Я переймався гордістю й бажанням не 
втратити довіри свого Вчителя та якнайретельніше й у найкоротший 
термін виконати всі наукові завдання та студії. 

Я успішно захистив кандидатську дисертацію, сьогодні вже 
обіймаю посаду доцента, однак мені постійно є чому вчитися й до 
чого прагнути, дивлячись на свого Вчителя! Він невпинно 
розвивається й підіймає планку все вище й вище, тож тепер я бачу: 
у 60 життя лише починається! 
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В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЙ ИДЕАЛ 
Учитель!  

Перед именем твоим  
позволь смиренно  

преклонить колено! 

Сергей Леонидович Загребельный –  

кандидат педагогических наук, доцент ДГМА 

В 1998 г. окончил физико-математический 
факультет Славянского государственного 

педагогического института.   
В жизни каждого человека есть свой идеал, на который ему 

хотелось бы быть похожим. Судьба распорядилась так, что мне 
довелось встретить такого человека в стенах Славянского 
государственного педагогического университета в студенческие 
годы. Великая личность ученого, педагога и просто замечательного 
человека Сыпченко В.И. сразу поразила меня своим интеллектом, 
преданностью делу. Воистину можно сказать, что Валерий Иванович 
родился педагогом. Наверное, нет в студенческой среде ни одного 
человека, который бы с любовью и уважением не относился к 
своему наставнику. Любовь к педагогике – делу всей его жизни – 
Валерий Иванович передал и мне. Я благодарен своему педагогу за 
то, что пошел по его стопам и открыл для себя удивительный мир 
методики общения с детьми. В 2000 году Валерий Иванович стал 
моим научным руководителем, поверившим в меня, мои знания, мое 
желание быть полезным науке. Только настоящий учитель, 
передавая свой опыт и знания, мог подсказывать правильный путь, 
хвалить и ругать одновременно, если что-то не получалось в моих 
исследованиях. Он ввел меня в интереснейший мир педагогики, 
познакомил с замечательными людьми, на которых не возможно 
было не равняться. 

Человечность и доброта, профессионализм и преданность 
делу – вот основные достоинства моего наставника. Но Валерий 
Иванович не только отличный педагог, он замечательный хозяин, 
создающий уют и комфорт в доме. Любимое занятие моего 
руководителя – кулинария. Не многие мужчины любят заниматься 
приготовлением блюд, да и не каждому это дано, чего не скажешь о 
Валерии Ивановиче. Я благодарен Богу за то, что такой человек 
появился в моей жизни и сыграл в ней значимую роль.  

Я преклоняю перед ним колено и хочу пожелать крепкого 
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здоровья, долгих лет жизни,  творчества, вдохновения, радости в 
своей нелегкой, но очень интересной работе. 

В Ваш День рожденья  я желаю вам любви, 
Удачи, творчества и вдохновенья. 
Ведь Вам они всегда нужны,  
В работе только упоенья. 
 
Ни капли грусти и тоски, 
Простых студентов, умных аспирантов. 
Хороших, независтливых коллег, 
И много молодых талантов. 
 
Пусть жизнь течет легко, непринужденно, 
А все преграды на ее пути, 
В глаза судьбе посмотрят обреченно, 
И сразу поспешат уйти. 
 
Здоровья Вам, богатства и достатка, 
Спокойствия и теплоты, 
Пусть все у Вас проходит очень гладко 
На Вашем долгом жизненном пути. 

З ДОБРОМ І ЩИРІСТЮ 

Галина Іванівна Бондаренко – 

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри української мови та літератури 

Кожна людина народжується 
на цій землі для того, щоб зробити 
багато корисного, подарувати 
рідним і близьким радість існування, 
творчого натхнення. Так і мене доля 
звела з моїм науковим керівником 
Сипченком Валерієм Івановичем, 
який допоміг мені досягти того 
наукового рівня, коли хочеться жити 
й творити, формувати у молодого 

покоління загальнолюдські цінності, зосереджуватися навколо 
питань сенсу життя. 

Мала таку приємність працювати над темою наукового 
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дослідження з талановитим педагогом і керівником Сипченком 
Валерієм Івановичем, у якому я вбачаю не лише гарного науковця, 
але й прекрасного викладача, чуйну і хорошу людину. Крізь 
виняткову скромність і стриманість, витончену людську і наукову 
етичність Сипченка Валерія Івановича повсякчас проглядала 
невимірна загальнонаукова ерудиція, а головне – добра, тепла 
мудрість чуйної, душевної людини.  

Різнобарвність його зацікавлень могла позмагатися хіба що з 
різноманітністю тих людей, із якими він підтримує дружні стосунки. 
Він вбирає у себе всю гаму почуттів: радості, енергії, захвату, 
цілеспрямованості, відповідальності, справедливості, людської 
доброти. Це Людина з великої літери і щирої доброї душі, тому 
вбачаю перспективи і в подальшому на майбутню співпрацю з 
вшанованим ювіляром ВАЛЕРІЄМ ІВАНОВИЧЕМ! Щоб Ваші мрії і 
бажання завжди здійснювалися! 

Зичу ВАМ здоров’я міцного, сонця золотого, достатку багатого, 
хліба-солі на столі, миру й квітів на землі! Я хочу, щоб перед вами 
завжди знімали шапку всі ваші вихованці, ваші здобувачі й аспіранти 
за вашу щедрість та самовіддану працю.  

ЛЮДИНА ВІДДАНА СВОЇЙ ПРОФЕСІЇ 

Світлана Анатоліївна Саяпіна –  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Валерій Іванович завжди в центрі уваги своїх колег, студентів, 
друзів. Він створює сприятливі умови для розвитку 
особистості кожного з нас, при цьому сам постійно 
самовдосконалюється. Його сміливо можна 
назвати творчою особистістю, дійсно сучасним 
педагогом, який прагне до вершин професійної 
майстерності. 

Свого високого рівня він досяг не лише за 
наявності педагогічної творчості, але й за рахунок 
сформованості та розвитку професійно значущих 
якостей: сумлінність, завзятість, працелюбність, 

уміння долати труднощі.  
У Валерія Івановича треба вчитись умінню контактувати з 

аудиторією, бачити у кожному з нас особистість, умінню створювати 
психолого-педагогічний мікроклімат, коли забезпечується 
атмосфера ділового, зацікавленого співробітництва. 
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Валерій Іванович – це людина творча, організована, з чіткою 
особистою позицією, із власним стилем викладання та творчим 
підходом до науково-педагогічної діяльності, яка здатна до рефлексії, 
користується практичним мисленням при вирішенні проблемних 
ситуацій. 

Професор Сипченко В.І. – це людина, яка віддана професії. 
Його  можна назвати мудрим, досвідченим, готовим завжди 
допомогти, інтелігентним, гнучким, енергійним, із батьківським 
серцем, товариським, справедливим, дбайливо й елегантно 
вдягнутим, чемним, веселим, музикальним, співаючим, 
доброзичливим, поміркованим у рухах і ході, зацікавленим різними 
галузями знань і науки. 

Душа нашого доброго Вчителя напружена, налаштована на 
вищий тон життя, пройнята ідеалами й силою духу, який 
випромінюється від нього і  навіть підсвідомо впливає на молодь. 

 
ЯКЩО ЛЮДИНА ТАЛАНОВИТА, ВОНА 

ТАЛАНОВИТА В УСЬОМУ 

Тетяна Миколаївна Соколенко –  

кандидат педагогічних наук,  
доцент  кафедри  менеджменту 

Ці слова стосуються професора Сипченка 
Валерія Івановича – завідувача кафедри 
педагогіки нашого університету. Саме йому 

притаманні: 
Талант учителя.  Відчувати дитину й жити її життям: її 

радощами і смутком, знахідками і втратами, перемогами і 
поразками. Піднести у дитячих очах радощі, перемоги й розділити, 
взяти на себе їх смуток, втрати. Це мудрість вчителя, це його 
життєве кредо. 

Талант ученого. Наукова школа професора Сипченка В.І. 
сьогодні добре знана у вітчизняній педагогіці. Невтомний дослідник 
сам, він опікується науковими пошуками молодих науковців. Під його 
керівництвом захищено 18 кандидатських дисертацій, а ще 5 
підготовлено до захисту. 

Талант керівника.  12 років очолює кафедру педагогіки – 
провідну кафедру університету. Кафедра педагогіки завжди живе 
життям нашого навчального закладу, є ініціатором багатьох 
важливих подій – науково-практичних конференцій (у тому числі й 
міжнародних), семінарів, творчих нарад, круглих столів, святкових 
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заходів. Кафедра – це живий, творчий організм, життєдіяльність 
якого забезпечує її завідувач. 

Талант оратора.  Говорити так впевнено, захоплено, емоційно 
і так зрозуміло, доступно, дотепно. Його не слухати не можливо, він 
підкорює своєю привабливістю й щирістю, готовністю поділитись не 
лише знаннями, а й почуттями, переконаннями. 

Талант митця.  Якби не педагогічне покликання, він став би 
чудовим актором. Мистецтво володіння тілом, рухами, мімікою, 
голосом, мистецтво перевтілення – це талант. А як заспіває... А 
„фірмові сипченківські байки ”?! 

Талант віддавати себе людям. Свої знання, досвід, час, 
енергію, завзятість, любов він віддає своїм учням, студентам, 
аспірантам, колегам, друзям. 

Талант кухаря.  У нього не їжа, а витвори кулінарного 
мистецтва, від яких «за вуха не відтягнеш»! І стіл завжди вишукано 
сервірований. Він міг би бути чудовим ресторатором! 

Талант бути чоловіком. Імпозантний, елегантний, чемний, 
одягнений „з голочки ”, із витонченими парфумами, із шанобливим 
ставленням до жінки, уважний й упереджений до неї.  

Талант бути батьком і дідусем. Саме у його оселі стоїть 
дитячий возик онука, хоча самий маленький Сипченко живе у 
квартирі поруч. А як світяться очі, коли показує фото онука! Це його 
радість, його гордість, його надія. 

Талант бути другом.  Він уміє дружити і це дар. Його плече 
завжди поруч, навіть якщо розділяють сотні кілометрів. Тільки душа 
друга відчує, що в тебе щось сталось,  і він зразу зателефонує. 

Талант бути Людиною.  Людиною щирою, небайдужою, якій 
до всього є діло, яка не пройде повз  чужої біди, і яка завжди радіє 
твоїй радості  – саме таким є Валерій Іванович. 

Талант любові до життя. До кожної його миті: не скиглити, не 
бідкуватися, не впадати в апатію, А – жити! Жити для дітей, онука, 
рідних, друзів, учнів, колег, –  людей. Він живе серцем. 

Талановитій людині нелегко. Адже, на жаль, не завжди і не 
всі розуміють. І тоді прикро, боляче. Тяжкі це часи. Але вони 
проходять, тому що перемагає талант любові до людей. 

Ось такий він – пан Сипченко.  Мій колега, мій науковий 
керівник, мій учитель, мій щирий друг!  

Талановита людина –  талановита в усьому. 
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МОЙ УЧИТЕЛЬ 

Наталья Павловна Никитина –  

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры иностранных языков  

Сентябрь 1992 года. За школьными окнами 
пурпурные листья. В расписании необычный для 
школьной программы предмет – педагогика. И мы – 

ученики педагогического класса общеобразовательной школы № 12. 
Звонок. И входит…УЧИТЕЛЬ. Именно это ощущение было 

всепоглощающим с первой минуты, сомнений не было – это учитель 
«от Бога». Большой, улыбчивый, располагающий, с сияющими 
мудрыми глазами, сразу всех нас увидевший…и покоривший. 

Заговорил. Уверенно, страстно, но так понятно и доступно. Его 
голос заходил в душу… И  в ней он вот уже 17 лет. 

Этот день стал судьбоносным для моего профессионального 
самоопределения. Я поступила в педагогический институт. На 
лекциях по педагогике внимала мудрости Ученого и доброте 
Человека. Именно он стал научным руководителем при написании 
дипломной работы. Это благодаря ему я сделала шаг в науку – 
поступила в аспирантуру. И научным руководителем моего 
диссертационного исследования тоже стал он – Сыпченко Валерий 
Иванович. Как и научным руководителем у моей мамы – директора 
педагогического лицея. 

Он учит не только самой главной науке – педагогике. Он учит 
жизни, добру, терпимости, пониманию, прощению. Он всегда найдет 
нужные слова. Первым поздравит с рождением ребенка, будет сам 
переживать на защите твоей диссертации и успокаивать тебя. Когда 
нелегко, просто обнимет  за плечи: «Все будет хорошо!» и 
развеселит очередной своей присказкой, прибауткой, и оттаешь 
рядом с ним. 

Бескорыстие и доброта – главные качества человека, который 
стал для меня Учителем. 

Когда у моей маленькой дочурки спрашивают, кем она будет, 
Катенька уверенно отвечает: «Как бабушка, мамочка и наш Валерий 
Иванович – кандидатом педагогических наук!» 

Валерий Иванович, третье поколение нашей семьи научной 
школы профессора Сыпченко подрастает! Пусть  Бог хранит Вас! А 
мы Вас любим! 
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У ПОШУКАХ І ТВОРЧОМУ ГОРІННІ 

Світлана Олександрівна Рукасова –  

кандидат педагогічних наук, старший викладач  
кафедри швейних і харчових технологій 

Валерій Іванович Сипченко 
відзначає цього року славний 
ювілей. Трудове і творче життя 
ювіляра пов’язане з педагогікою, у 
яку він вклав усю свою душу. Про 
нього з упевненістю можна 
сказати, що він вдало обрав 
професію, і свій життєвий шлях. 

Сипченко Валерій Іванович 
завідує кафедрою педагогіки 
Слов’янського державного 

педагогічного університету, плідно займається науковою діяльністю. 
Ним надруковано чимало публікацій. Значну допомогу він надає 
молодим ученим: керує науковою роботою аспірантів, опонує 
кандидатські дисертації, дає відгуки на автореферати наукових 
досліджень, рецензує наукові видання. Професор, вчений, викладач, 
науковий керівник… Цей список можна продовжувати довго. Однак 
він буде неповним, якщо не згадаємо про його людські якості. 

Валерій Іванович постійно знаходиться у вирі громадянського й 
наукового життя колективу. Завжди вміє створити атмосферу свята й 
не примусовості, відзначається вмілим керівником. Про таких людей 
говорять, що робота – це їхнє життя. Ось і Валерій Іванович 
знаходиться в постійних роздумах про стан і перспективи освіти, 
педагогіки. Турбується він і про долю рідного вузу. Це людина, яка 
завжди прийде на допомогу, підтримає у скрутному становищі. У 
ньому тісно переплітається енергійність, бадьорість, позитивізм, 
людяність і щирість. 

Вважаючи Сипченка Валерія Івановича корифеєм кафедри 
педагогіки й охоронцем наукових і педагогічних традицій, щиро 
віншую ювіляра та зичу йому наснаги й здоров’я поваги й любові 
колег і студентів, творчого натхнення й здійснення всіх планів і мрій, 
Божого благословення на многая і благі літа! 
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РІЗНОПЛАНОВА, НЕОРДИНАРНА ОСОБИСТІСТЬ 

Світлана Володимирівна Борисова  

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри швейних і харчових технологій 

Мабуть, кожна людина, яка закінчила свого 
часу вищий навчальний заклад, з ностальгією 
згадує роки навчання: атмосферу групи, життя в 
гуртожитку, роботу в аудиторіях, спілкування з 
викладачами. Нашій групі, і особисто мені, 
пощастило відчути всі принади студентського 
буття. 

І серед таких яскравих спогадів залишилися 
моменти спілкування з прекрасним педагогом – 
Валерієм Івановичем Сипченком. Він не був 

нашим куратором, але зробив для нас набагато більше. Показовим є 
те, що на єдиному загальному чорно-білому фото нашої групи ТП-
93, саме Валерій Іванович об’єднав нас довкола себе. Його енергію, 
«справжнє» ставлення, що підштовхувало до розвитку, ми відчували 
постійно. 

Це стосувалося не тільки яскраво проведених лекцій, дотепних 
замальовок із життя, позитивного настрою, яким він заряджав нас. 
То було глибше – Він дав нам почуття педагогічної школи не стільки 
як чогось сталого, академічного, а як повноцінного, живого, 
мінливого процесу. 

Валерій Іванович – не лише вдумливий педагог, але й 
різнопланова, неординарна особистість. До сьогодні пам’ятаю, 
наскільки було цікаво разом з ним іти в похід. Навіть перспектива 
стати їжею для комарів нікого не зупиняла. Адже похід означав 
смачнючій куліш, зварений особисто Валерієм Івановичем, печену 
картоплю (на це вже й ми спромоглися), полум’я багаття і пісні… 
Співати разом було гарно, але набагато краще було слухати 
душевний спів нашого Викладача. Ми знали далеко не всі виконані 
пісні, тим більше захоплення викликало знайомство із ними, відчуття 
того, що доторкнулися до нового, прекрасного, справжнього. 

Тільки зараз я замислююсь – і коли Він усе встигав: робота, 
наукова діяльність, сім’я і ми, студенти. Майбутнім поколінням 
студентів можна тільки побажати зустріти на своєму життєвому 
шляху такого непересічного Педагога, яким став для нас Валерій 
Іванович Сипченко. 
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ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Людмила Григорьевна Цыбулько –  

кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики  

Я к Вам пишу: Вы – мой учитель! 
Что в этот день Вам пожелать? 
(За стиль старинный – извините, 
Хочу по-пушкински сказать). 
Да, Вы причастны к моей доле, 
Еще студенткой я была, 
Как, видимо, по Божьей воле 
Нас педагогика свела. 
Но время мчит неумолимо, 
И мы все старше с каждым днем, 
Вот почему в душе незримо 
Живет мечта лишь об одном… 
О том надежду я имею, 
Чтоб хоть полвека среди нас 
В отличной форме видеть Вас. 
Другого я просить не смею. 
Поверьте, Вашего добра 
Я не забуду никогда: 
Моя дипломная работа 
И аспирантские шаги – 
Все это Ваших рук забота 
(Да и родителей моих). 
Но в день торжественный январский, 
Где цифры «3» и «0» стоят, 
Хотелось в самых ярких красках 
Вам теплые слова сказать. 
Нечасто встретишь человека 
С добрейшим сердцем и душой, 
Друзьям Вы преданы навеки 
И за коллег всегда горой. 
Вы чуткий, честный и прямой, 
Отзывчивый и благородный, 
И если нужно, рветесь «в бой», 
Отстаивая правду гордо. 
Но 60 – еще не срок, 
Что б выйти с ВУЗа за порог: 
Для аспирантов и коллег 
Вы – очень ВАЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК! 
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УЧИТЕЛЮ МІЙ… 

Ольга  Миколаївна Сипченко  

кандидат педагогічних наук,  
старший викладач кафедри педагогіки 

Після закінчення школи, у моєму житті 
відбулися суттєві зміни. Я познайомилась із 
Сипченко В’ячеславом, який згодом став 
моїм чоловіком, і за його порадою вступила 
до Слов’янського державного педагогічного 

інституту. Хоча завжди бачила себе лікарем, юристом, але ніяк не 
педагогом… 

Пригадую перший курс, перші лекції і перше знайомство з 
Сипченком Валерієм Івановичем. «Статний, імпозантний, 
привабливий, яскрава особистість, артистична натура, дуже 
талановитий», – так про нього говорили студенти-першокурсники. 
Він так вдало й яскраво розкрив нам загальні основи педагогіки – 
науки, якою я відразу перейнялася. На життєвих прикладах 
переконливо довів необхідність її вивчення. Найбільше мені 
запам’яталася лекція, на якій Валерій Іванович нам раптом заспівав. 
Мова йшла про родинне виховання, про сім’ю, як першооснову 
виховання. За допомогою пісень, які ми чули від нього, можна було 
на мить пригадати дитинство, батьків, перше кохання…  

Усі були просто в захваті від лекцій Валерія Івановича, від того, 
як він умів тримати аудиторію, захоплювати її проблемою, яка 
вивчалась. Студенти ловили кожне слово, спостерігали за кожним 
його рухом. Саме тоді всі ми переконалися у правильності вибору 
своєї професії. 
Пригадую емоційну і проникливу розмову з ним напередодні весілля. 
Він так щиро і сокровенно говорив про велику відповідальність цього 
важливо кроку, про радість і труднощі сімейного життя, про вірність і 
кохання, про повагу одне до одного… 

Наступним відкриттям особистості Валерія Івановича було 
знайомство з ним у якості свекра. У стінах затишної оселі – 
трикімнатної квартири, Валерій Іванович виявився зовсім іншим: 
чуйний, з великою душею, з почуттям гумору, гарний співбесідник, 
людина, яка вміє наблизити до себе.  

Поряд із ним кожного разу відкриваєш для себе щось нове: 
будь-то проблеми науки, політики, суспільства, особисті тощо. Якщо 
мені потрібна об’єктивна порада, спілкуюсь лише з Валерієм 
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Івановичем. Мене завжди привертало й дивувало його вміння 
передбачати. Усе, про що він попереджав, відбувалося, – це 
свідчення його багатого життєвого досвіду, освіченості та мудрості.  

Жити поряд із Валерієм Івановичем одне задоволення. Завжди 
відчуваєш, що він поруч, переконаний, що він допоможе, поділиться 
останнім, підтримає, із задоволенням вислухає тебе, пожаліє, 
порадить, захистить…  

Він дуже гостинна людина. У нього вдома можна часто зустріти 
друзів, товаришів, колег, аспірантів. Багато відомих учених. До 
Валерія Івановича в гості приїздили: академіки М.Євтух, 
М.Вашуленко, Г.Шевченко, І.Бех, професори С.Золотухіна, 
В.Гриньова, Л.Штефан, С.Савченко, О.Іонова, О.Кучерявий, 
В. Алфімов та інші, з якими я мала щасливу нагоду познайомитися, 
поспілкуватися. Це були не просто товариські зустрічі, а серйозні 
цікаві бесіди, насичені філософськими роздумами, наукові дискусії. 
Це було спілкування професіоналів, для яких педагогіка не просто 
наука, а сенс їхнього життя. Вони вболівали за педагогіку, за справу, 
якій присвятили своє життя – підготовку майбутнього вчителя. Я 
уважно слухала їхні полемічні диспути, навчалася спілкуватися з 
ними і зовсім по-іншому розкривала для себе дивовижний світ 
педагогіки як науки. Саме ці бесіди вплинули на вибір теми мого 
дисертаційного дослідження. 

Я наслідую його. У нас із чоловіком теж є гарна традиція – 
кожної неділі запрошувати до себе близьких друзів. Валерій 
Іванович учить нас цінувати те, що є, і тих, хто поряд, особливо 
друзів. З цього приводу доречно буде пригадати його улюблені  « 
Рубаї » А. Джамі: 

«Пять важных правил в жизни соблюдай 
И на земле увидишь светлый рай: 
В делах мирских не возмущай покой, 
Зря не рискуй своею головой, 
Здоровье береги, как редкий клад,  
Живи в достатке, но не будь богат, 
И пусть приходит разделить досуг 
К тебе надежный и сердечный друг…» 

Але й це ще не все.  
Я щиро вдячна свекрові за те, що він навчив мене готувати 

найсмачніші страви, особливо варити борщ. У Валерія Івановича хист 
до цього. Не кожна жінка здатна на створення таких кулінарних 
шедеврів. Під час приготування їжі він ніби митець, що створює 
привабливу картину. Кожна його дія має педагогічну спрямованість. 
Адже в розумінні Валерія Івановича  «кулінарія»  – це те ж мистецтво. 
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Це була не суха передача досвіду, оскільки приготування їжі 
супроводжувалося розповіддю з історії виникнення будь-якої страви і 
обов’язково послідовним показом. До речі, у нього досить цікава 
кулінарна література: кулінарний атлас, збірка рецептів і порад 
відомого Бориса Бурди, енциклопедія страв народів світу, буклети 
національних блюд тощо.  

У вихідні дні ми збираємося всією сім’єю, готуємо разом 
сніданок або вечерю, спілкуємося, обговорюємо події тижня. Так, під 
час однієї з наших зустрічей Валерій Іванович сказав: «Олю, ти 
маєш стати кандидатом педагогічних наук. Я переконаний, у тебе 
вийде!» Я замислилась над цією пропозицією і відразу ж після 
закінчення університету вступила до аспірантури. 

І знову моє життя зазнало чудових змін. Валерій Іванович відкрив 
мені шлях до своєї наукової школи, яка відома не лише на теренах 
України, а й у Росії. Я пригадую своє перше знайомство зі столицею, 
те, як нас зустрічали в АПН України, які там привітні люди… Разом із 
Валерієм Івановичем я відвідала бібліотеки Києва, Москви, Харкова, 
Луганська, Полтави. Він супроводжував мене, вводив у дивовижний 
світ наукового пошуку. Він був і залишається моїм науковим 
консультантом, порадником. Разом зі своєю аспіранткою Елліною 
Анатоліївною Панасенко, яка стала моїм науковим керівником, вони 
навчали мене працювати із першоджерелами, здійснювати пошуки в 
архівах, писати статті тощо.  

Роки навчання в аспірантурі були нелегкими, але Валерій 
Іванович постійно підбадьорював, давав можливість користуватися 
своєю бібліотекою, яка налічує понад тисячу примірників наукової, 
методичної, навчальної літератури педагогічного, психологічного, 
філософського спрямування, велику кількість різних словників, 
періодичних видань. Як зазначали колеги, які знайомі з бібліотекою 
Валерія Івановича, що на її основі можна написати як мінімум десять 
дисертаційних досліджень. Саме тому в процесі роботи над 
дисертацією я в більшості своїй використовувала матеріали наукової 
бібліотеки Валерія Івановича. 

Я пам’ятаю, як він критикував мої опуси, робив зауваження до 
перших наукових спроб, – це лише загартовувало мене, змушувало 
мислити й діяти, серйозно працювати над проблемою. Паралельно 
із навчанням, я відвідувала лекції Валерія Івановича, на яких він 
учив мене спілкуватися з аудиторією, основам педагогічної 
майстерності. Він зазначав:  «Якщо ти стала педагогом, то маєш 
зробити все можливе, щоб постійно духовно зростати, збагачувати 
своє серце і свій розум. Саме цього вимагає твоя професія. Якщо ти 
здатна до цього, – будеш справжнім педагогом і обов’язково 
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запам’ятаєшся студентам». Я раптом зрозуміла, що саме так він і 
поводиться у своєму житті. На власному прикладі Валерій Іванович 
розкрив мені, якою багатогранною особистістю має бути педагог: 
людиною універсальної ерудиції.  

Перемогою для нашої родини був мій захист, під час якого я 
бачила на обличчі Валерія Івановича задоволення, він пишався 
мною. Я вдячна йому за надану можливість проявити себе в цій 
галузі. Він багато чому мене навчив, витратив чимало зусиль, щоб 
побачити своїх дітей щасливими, у яких є улюблена робота, завдяки 
якій ми можемо самореалізовуватися, зростати, відчувати себе 
потрібними суспільству… 

Валерій Іванович не лише мій свекор, колега, науковий 
консультант, але й мій Батько, який у минулому році став дідусем. 

Валерій Іванович – педагог за покликанням! І це його доля!  
Дякую Вам,  дорогий Валерію Івановичу,  за те, що Ви – є!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вони продовжують прізвище Сипченко:  
син В’ячеслав і онук Льовушка 
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ААССППІІРРААННТТИИ  

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, МУДРЫЙ НАСТАВНИК  

Влад Топольский –  

аспирант кафедры педагогики  

Уже давно не секрет, что в жизни не бывает 
ничего случайного, что ничего не происходит 
просто так и не исчезает бесследно. Вся наша 
жизнь – это одна большая цепочка причинно-
следственных связей, которая формирует как 
реальность вокруг нас, так и нас самих такими, 
какие мы есть. Каждое событие в нашей жизни, 
каждая встреча, каждое действие и даже мысль 
несет за собой сотни и тысячи реакций, миллионы 
будущих событий и мыслей. 

Мои попытки разобраться и распутать этот клубок причинно-
следственных связей, мало того что не дали результатов, они еще 
больше запутали меня. Запутали, потому что количество событий, 
которые мы называем, мелкие либо незначительные, они 
превышают все мои возможности что-либо проанализировать. И 
тогда я стал выделять и акцентировать внимание на больших, 
знаковых или, как мы любим говорить, судьбоносных событиях, 
которые подобно изгибам русла реки, направляют личность в 
лучшем для нее варианте развития.  

И когда я начал задаваться вопросом, а что же сформировало 
меня таким, какой я есть сейчас, то среди всех событий, встреч, 
разговоров и личных размышлений, особняком стоит человек, 
которого мы все знаем, который объединяет нас, таких разных и 
таких благодарных ему.  

Человек с большой буквы, яркая личность, ученый, педагог, 
мудрый наставник и центр любого коллектива. Знаток 
коммуникативных технологий и ораторского искусства, тонкий 
психолог и, конечно же, непревзойденный мастер и ценитель 
юмора. Это Сыпченко Валерий Иванович! 

Именно с его легкой подачи во мне навсегда поселилось 
чувство юмора и позитивное мышление, доброжелательное и 
уважительное отношение к людям, сопереживание чужому горю и 
умение поднять всем настроение. В этом человеке собрано такое 
количество хороших и очень важных качеств характера, что люди 
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чувствуют его интуитивно, он прекрасно находит общий язык с 
любым человеком или коллективом. 

Отдельной строкой хочу упомянуть об особых отношениях 
Валерия Ивановича со студентами. Студенты просто любят его, они 
любят его как личность с открытым сердцем и любовью к 
педагогике, как педагога, который как никто умеет найти путь к 
студенческому сердцу и дать знания. Эта связь настолько сильна, 
что студенты просто не хотят с ним расставаться, с каждым годом 
пополняя огромное количество аспирантов.   

Будучи моим научным руководителем, Валерий Иванович не 
перестает удивлять меня, открывая все новые стороны своего Я. 
Кандидат педагогических наук, профессор, педагог – это далеко не 
главные заслуги. 

Главные вещи никогда не лежат на поверхности, и я в этом 
еще раз убедился, когда мы стали работать над моей диссертацией. 
Он всегда находит время, чтобы помочь, проконсультировать, 
направить. Огромная ответственность и загруженность никогда не 
были помехами для того, чтобы помочь своим аспирантам во всех 
вопросах и тонких аспектах – от написания работы до 
административных сторон учебы в аспирантуре. 

Напоследок хочу обратиться лично: «Уважаемый Валерий 
Иванович! Я желаю Вам крепкого здоровья и светлых мыслей, мудрых 
решений и спокойного сердца. Мира внутри и гармонии с окружающим 
миром, новых открытий и свершений, только искренних и преданных 
друзей и еще больше благодарных студентов и аспирантов. 
Оставайтесь таким же непоколебимым в своей жизнеутверждающей 
позиции, таким же непревзойденным в своем искрометном юморе и 
таким же глубоким в своем внутреннем мире!»  

 
СЛОВО ПРО СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ 

Яна Бойко –  

аспірантка кафедри педагогіки 

Моє перше знайомство з 
Валерієм Івановичем відбулося під 
час навчання в магістратурі фізико-
математичного факультету. Він 
викладав нам предмет «Педагогіка 

вищої школи та методологія педагогічних досліджень». Заняття 
Валерія Івановича запам’яталися доброзичливою атмосферою, 
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насиченістю, емоційністю. Він прагнув донести до нашого розуміння 
не стільки теоретичні основи, скільки глибину сенсу педагогічної 
діяльності взагалі, оскільки, на його думку, важливим у підготовці 
майбутніх вчителів є передача педагогічного досвіду шляхом саме 
через внутрішнє сприйняття та особистісне переживання кожним 
студентом здобутків цього досвіду. 

З того часу плідна співпраця з Валерієм Івановичем 
продовжилася. Я вступила до аспірантури кафедри педагогіки,  він 
став моїм науковим керівником. Його діяльність не обмежилась 
лише сприянням визначення та пошуку в моїй науковій роботі. 
Валерій Іванович став другим татом і мамою в одній особі, оскільки 
переживав, піклувався, цікавився, ніколи не залишав на одинці зі 
своїми проблемами не лише мене, а  й кожного аспіранта кафедри. 
Яскравим враженням навчання в аспірантурі є поїздки до наукових 
бібліотек Києва разом з Валерієм Івановичем. Він найбільш 
опікується аспірантами 1-го року навчання, оскільки вони тільки 
починають свій шлях у науці, тому у нього є така добра традиція: 
знайомити, показувати та направляти їх у тій науковій діяльності, 
якою аспіранти-першокурсники будуть займатися упродовж усієї 
своєї роботи над науковим дослідженням.  

Так було і з нами. Валерій Іванович зібрав нас, коли ми тільки-но 
вступили до аспірантури, та повіз до Києва, щоб зорієнтувати нас на 
майбутнє. Удень ми плідно працювали в бібліотеках, поряд завжди 
був Валерій Іванович, щоб у будь-яку мить надати потрібну 
допомогу. Відчуваючи цю підтримку як керівника, як старшого друга, 
робота ладилась і все вдавалося. Ближче до вечора Валерій 
Іванович улаштовував нам культурну програму, бо без цього, як він 
вважає, наукова діяльність, особливо педагога, буде недовершеною. 
Ми гуляли Києвом, знайомилися з містом, ходили до театру. Тепла 
вечеря в дружньому зібранні була гарним завершенням цікавих і 
насичених подіями днів, які ми проводили в поїздці. 

Валерій Іванович – мудрий керівник і вмілий організатор 
колективу великої сім’ї викладачів, аспірантів, персоналу. Саме сім’ї, 
де Валерій Іванович створив сприятливі умови для взаємовідносин 
на високому рівні, творчої сумісної діяльності, взаємодопомоги 
кожного її члена, спрямованих на розвиток педагогічної науки та 
освіти загалом. 

Валерій Іванович – справжня Людина, майстер своєї справи, 
видатний педагог, мудрий наставник, друг, який не словами, а 
вчинками відбувся в кожній сфері своєї діяльності, продовжує 
вдосконалювати себе та людей, які його оточують. 
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У ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА МЫСЛИ И ПОСТУПКИ СВЕТЛЫЕ 

Людмила Черкашина – 

аспирантка кафедры педагогики   

Каждый человек воспитывается с 
младенчества в семье – этой великой колыбели 
добра, любви, почтения, взаимопомощи и 
прощения, и до глубокой старости бережно 
хранит семейные традиции, уважительное 
отношение к людям, верности крепкой дружбы. 
Можно перечислять еще многие 
общечеловеческие ценности, но «главное сквозь 
годы пронести тепло души, сердечности 
частицу». Поэтому творите добро, несите 

светлые мысли и старайтесь видеть в людях только хорошее! 
Наблюдая за окружающими людьми, невольно делаешь 

вывод, хотя все мы разные и, порой, хотим казаться сильными, 
невозмутимыми, самодостаточными, прячемся под маской гордыни 
и всеуспешности, но в душе мы все такие же ранимые и нам хочется 
сочувствия, понимания и поддержки.  

Сегодня, когда в мире преобладает алчность наживы, ложь и 
предательство, жажда власти и денег, очень трудно сохранить в себе 
крупицу добросердечности и не поддаться искушению. Мы терпим и 
верим, что скоро все пройдет,  наступят лучшие времена, если не для 
нас, то для наших детей. 

Работая на кафедре педагогики в должности старшего 
лаборанта и тесно общаясь с Валерием Ивановичем Сыпченко, 
могу сказать с уверенностью – он большой души человек, 
бескорыстный и открытый. Тема любви, добра, волшебной силы 
искусства, душевного богатства противопоставляется в нем сытому 
материальному благополучию. Сразу видно, что Валерию 
Ивановичу его родители с детских лет привили этические и 
нравственные качества. Жемчужиной в его душевной сокровищнице 
является человечность. Неподдельно проявляя интерес к 
проблемам своих близких, друзей и подчиненных, он оказывает им 
безвозмездную помощь. Говорят: твори добро, и оно вернется тебе 
сторицей. Этой житейской мудрости придерживается наш Валерий 
Иванович, и люди стараются отвечать ему тем же. 

Являясь прекрасным организатором и прирожденным 
руководителем, Валерий Иванович сочетает в себе твердость и 
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требовательность, доброту и понимание. В Новом Завете от Иоанна 
написано: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня 
веруйте» (глава 14, стих 1), хотя эти слова Иисус Христос говорил 
своим ученикам о крепости и силе веры, но это изречение можно 
интерпретировать по отношению к Валерию Ивановичу. Люди ему 
верят, идут за мудрым советом, прислушиваются к его мнению, их 
проблемы находят конструктивное решение.  

Коллектив кафедры разновозрастной, с разными характерами 
и точками зрения, но мы все объединяемся для решения и 
воплощения задуманных планов. Каждый добросовестно выполняет 
возложенные на него обязанности. Работа ладится и не дает сбоев, 
если заранее четко распределены обязанности и координируются 
дальнейшие действия.  

Валерий Иванович разделяет идеи великого педагога-
гуманиста Василия Александровича Сухомлинского. Все 
преподаватели кафедры являются членами ассоциации имени  
В.А. Сухомлинского, они оказывают свой посильный вклад в ее 
развитие.  

Валерий Иванович – патриот своего университета, города и 
страны. Ему небезразличны проблемы вуза, он прикладывает все 
усилия для того, чтобы о Славянском государственном 
педагогическом университете знали не только на Украине, но и за ее 
пределами. Валерий Иванович был инициатором того, чтобы наш вуз 
стал коллективным членом Международной академии наук 
педагогического образования. Многие члены кафедры педагогики и 
преподаватели вуза являются академиками и членами-
корреспондентами МАНПО. Престиж вуза, представление о нем 
складывается из совместных дел. Уже несколько лет благодаря 
стараниям Валерия Ивановича кафедра педагогики сотрудничает с 
медицинским университетом Народной республики Болгарии (г. 
Пловдив). Немного больше года назад был создан Донецкий 
областной благотворительный Фонд содействия образовательным 
интеллектуальным инвестициям, одним из инициаторов его основания 
и соучредителем является Валерий Иванович Сыпченко.  

У прекрасного детского поэта Леонида Завальнюка есть поэма 
в стихах «О профессиях». На последних страничках маленькой 
книжки написаны очень весомые слова: 
Сколько разных есть профессий?
Кто-то скажет: – Ровно двести. 
Кто-то скажет: – Триста пять... 
Трудно точно подсчитать. 
Точно лишь одно известно: 

... Кем ты станешь? 
Неизвестно. 
Но – один тебе совет: 
Надо помнить с малых лет –  
Есть работники плохие, 
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Все профессии чудесны. 
Только надо постараться 
Выбрать так одну, мой друг, 
Чтобы было интересно 
И тебе и всем вокруг. 
Чтобы люди говорили: 
– Вот прекрасный инженер. 
Или плотник. Или столяр. 
Иль писатель, например. 

А плохих профессий нет. 
В каждом, самом скромном, деле 
Скрыт к большим вершинам 
путь. 
Только первым будь в работе, 
В своём деле лучшим будь! 

Валерий Иванович выбрал прекрасную профессию педагога. В 
нем сочетаются многогранные таланты. Валерий Иванович успешен 
как на посту заведующего кафедры педагогики, так и научного 
руководителя аспирантов. Он прошел путь от студента 
педагогического училища до руководителя подразделения 
университета. У него есть грандиозные идеи и планы, большой опыт 
руководителя и, я уверена, он может многое сделать во благо и 
процветание Славянского государственного педагогического 
университета, чтобы наш вуз стал одним из лучших в регионе, а 
может и в Украине.   

 
ЛЮБИМОМУ ВЧИТЕЛЮ ПРИСВЯЧУЄТЮСЯ… 

Вікторія Дьоміна –  

аспірантка кафедри педагогіки  
Ви – педагог, Ваш інструмент - 
Це праця, це любов, душа і серце. 
Натхнений погляд - вірний аргумент, 
Який у добрій справі відіб’ється.  
 

Навчили Ви любов нести у світ, 
Минати перешкоди і негоду, 
Як залишити добрий слід 
І як знайти в житті дорогу. 
 

Завжди в душі вогонь пала: 
Ви кожного зумієте почути, 
Ви словом творити дива, 
Щоб прикладом для інших бути! 
 

Я дякую Вам щиро за усе : 
За теплу зустріч в колективі, 
За ту ідею, що людей веде  
Педагогічними стежками  до дитини.  
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СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 

Мария Рыжкова –  

аспирантка  кафедры педагогики 
На каждом этапе жизни мы, 

так или иначе, обязаны своими 
поражениями и успехами людям, 
которые нас окружают. Однако 
немногим выпадает счастье 
встретить того, кто возьмет за руку 
и проведет через все подводные 
камни и препятствия, передаст свою 
любовь и знания, научит понимать и 
любить то, что дорого ему, при этом 

понимая и принимая твое, сокровенное. Счастлив человек, на  
жизненном пути которого встречается прекрасный наставник. Я могу 
себя считать счастливым человеком, потому что на моем пути 
встретился именно такой человек – Валерий Иванович Сыпченко. 

Китайская мудрость гласит: „Учителя открывают дверь. Входишь 
ты сам!” Занятие наукой предполагает абсолютную ответственность 
за свою работу и имеет качественно новый уровень по сравнению с 
предыдущей деятельностью. Только четко поставленная цель может 
привести к результату, только твое желание дает возможность 
достичь цели. Очень важно не заблудиться в выборе направления и 
темы, не потеряться среди знаменитых имен и идей, и здесь руку 
помощи протягивает Валерий Иванович. 

Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что абсолютно для всех, 
кто делает первые шаги в науке,  волнительна первая поездка в Киев. 
И, хотя уже есть опыт исследовательской деятельности, переступая 
порог АПН Украины, попадая в библиотеку Вернадского, теряешься. 
Педагогика, как и любая другая наука, требует полного погружения в 
тему исследования, глубинного понимания и анализа источников, 
осмысления, обобщения материала. И здесь просто не обойтись без 
сильного плеча и открытого сердца нашего наставника. Удивительно, 
но факт, что, несмотря на занимаемую должность и звание, Валерий 
Иванович готов откликнуться на твою просьбу, посоветовать, 
подсказать, найти время и нужные слова для каждого. 

Мудрый и доброжелательный, он является примером для 
аспирантов, примером того, как нужно работать, учить, быть 
преданным своему делу и еще пример человека, Человека с 
большой буквы.  
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НЕЗАБУТНЯ ПОДОРОЖ  

Анна Пучко, Наталія Гарань, Галина Чирікова –  

аспірантки кафедри педагогіки 

    
Доброю традицією в аспірантів кафедри педагогіки  стали 

подорожі до міста Києва. Організатором та ідейним натхненником їх 
є Валерій Іванович Сипченко. Метою такої подорожі – ознайомлення 
молодих науковців із джерельною базою бібліотек і правилами 
роботи в ній, організація  консультацій і зустрічей із провідними 
науковцями в галузі педагогіки.  

Незабутньою подією в аспірантському житті для нас 
залишиться подорож  у грудні 2007 року до стародавнього  Києва.  

Слід зазначити, батьківську турботу Валерія Івановича про нас 
ми відчули ще під час підготовки до цієї подорожі. Аспіранти та 
здобувачі були попередньо зібрані нашим наставником для того, аби 
чітко розподілити свої обов’язки. Кожен мав особисте завдання, 
завдячуючи чому під час поїздки ми абсолютно не переймалися 
побутовими проблемами. Цікаво, що таку опіку він проявляв не лише 
над своїми аспірантами, а й над усіма, хто скористався можливістю 
поїхати з нами. Валерій Іванович неодноразово наголошував, що він 
не розподіляє аспірантів на „своїх” і „чужих”, що кожен із нас завжди 
може звернутися за його підтримкою, порадитись у складних 
ситуаціях, чим, до речі, усі ми охоче користувались. 

Питання щодо купівлі квитків та проживання у Києві В.І. 
Сипченко взагалі взяв на себе. Той, хто хоч раз змушений був 
шукати житло у столиці (ще й беручі до уваги той факт, що більшість 
з нас отримують  лише саму стипендію), той добре розуміє, 
наскільки це складно. На щастя, приїхавши ранком до Києва, ми вже 
знали, що на нас чекають у комфортабельному гуртожитку Академії 
педагогічних наук. 
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Перебуваючи в Києві, ми відвідали Національну бібліотеку 
України ім. В.І. Вернадського, Державну науково-педагогічну 
бібліотеку України імені В.О.Сухомлинського, Державну науково-
технічну бібліотеку України. Для багатьох показовим був випадок. 
Нас радо привітала сама директор бібліотеки Рогова Павла Іванівна. 
Розповіла нам про історію створення бібліотеки, познайомила зі 
спеціалістами, які допомогли нам у роботі. Вони з повагою говорили 
про наш університет та Валерія Івановича.   

Під час роботи у бібліотеках ми ознайомилися з правилами 
користування каталогами, отримали від Валерія Івановича велику 
кількість корисних порад щодо підбору літератури, наукової обробки 
знайдених матеріалів та правильності оформлення літературних 
джерел. 

Кожного ранку, відправляючись до наступної бібліотеки, 
Валерій Іванович обов’язково їхав з нами, час від часу 
пересвідчуючись, чи ніхто не загубився у метро, чи ніхто не відстав. 
Тільки впевнившись, що кожен з нас чітко уявляє, як дістатись пізно 
ввечері до гуртожитку, їхав у своїх справах. 

 
У пам’яті залишиться надовго незабутня зустріч із науковцями 

АПН України: академіками Сухомлинською О.В., Євтухом М.Б., 
Савченко О.Я., Бібік Н.М., директором інституту педагогіки АПН – 
академіком Мадзігоном В.М., провідними спеціалістами і науковцями 
АПН. Приємно було бачити, як шановані люди ставляться до нашого 
завідувача кафедри, як поважають його. Кожен з них приділив нам 
увагу, надихнув бажанням до наукового пошуку, а Ольга Василівна 
подарувала кожному з нас цікаву книжку. Людмила Василівна 
Тименко, провідний спеціаліст ради з координації наукових 
досліджень, розказала, а точніше, розтлумачила, як правильно 
підготувати обґрунтування теми дисертації. А на сам кінець академік 
Микола Борисович Євтух пригостив усіх нас кавою та чаєм. Така 
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тепла зустріч запам’ятається надовго. І все це – завдяки авторитету 
Валерія Івановича. 

А скільки веселих і повчальних історій почули під час вечірніх 
чаювань, коли ми, стомлені, але сповнені вражень, збиралися за 
одним столом, щоб проаналізувати зроблене за день,  намітити план 
роботи на завтра, отримати від Валерія Івановича слушні 
рекомендації та поради щодо подальших дій. Ми кожного вечора 
звітувалися йому, показували зібрані матеріали тощо. Валерій 
Іванович кожному приділяв достатньо уваги, допомагав, коректував, 
уточнював, здійснював  правку тощо. 

Увінчав цю цікаву подорож несподіваний і незабутній сюрприз 
від Валерія Івановича – культпохід до академічного драматичного 
театру імені Івана Франка на виставу „Сентиментальний круїз ”.   

За короткий час нашого перебування в Києві ми мали 
можливість пересвідчитись, що  Валерій Іванович не лише 
компетентний професіонал у галузі педагогіки та освіти, а ще й дуже 
добра, неординарна, небайдужа, творча, вимоглива та уважна, щира 
людина, з надзвичайним почуттям гумору. 

Від імені всіх аспірантів щиро дякуємо Валерію Івановичу за 
чудову поїздку, безліч цікавих історій, масу корисних порад, за 
позитивні емоції та незабутні враження від того тижня в Києві, який 
залишиться яскравими спогадами в наших душах! 

Бажаємо нашому керівникові здоров’я, наснаги, творчих злетів! 
 

ПЕДАГОГІЧНИМИ СТЕЖКАМИ  ДО ДИТИНИ 

Наталія Таскіна – 

аспірантка кафедри педагогіки 

Сповнений творчого натхнення, любові, 
оптимізму зустрічає своє 60-річчя Сипченко 
Валерій Іванович. 40 плідних літ присвятив він 
невтомній праці на освітянській ниві. 

Певне, педагогічна праця, як жодна інша, 
потребує не лише гармонії, інтелектуального й 
мистецького початку у фаховому стилі вчителя, а 
й органічного поєднання у його особі 
професіоналізму та високих душевних якостей. 
Прикладом унікального поєднання методичної 
майстерності, ґрунтовної вчительської 

підготовки, сумлінності і відповідальності в праці та високої душі, 
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щонайкращих якостей, великого доброго серця, закоханості у світ, у 
дітей, можна визначити у Сипченка Валерія Івановича –  
завідувача кафедри педагогіки.  

Валерій Іванович належить до плеяди людей, яких шанує 
Україна. Це унікальна людина і як науковець, і як особистість. Мене 
вражає чистота його душі, спрямованість тільки на добро. 

Якщо спробувати з’ясувати визначальну рису багатогранної 
особистості Валерія Івановича, то, певне, слід назвати надзвичайно 
загострене почуття відповідальності, небайдужості, особистої 
причетності до великих і малих освітянських, науково-педагогічних, 
громадських справ і проблем. Він має неабиякий талант генерації 
нових задумів розвитку кафедри, яку він очолює. 

Валерій Іванович – учений і педагог із Божою іскрою. Він своїм 
учительським подвижництвом виховав сотні педагогів. До свого 
ювілею Валерій Іванович прийшов із добрим ужинком, подарував 
читачам книги, велику кількість статей, а аспірантам – збірник 
наукових праць.  

Він і надалі продовжує невтомно працювати.  Засвітив своє ім'я 
на українському духовному обрії, запалив на ньому свою зірку – 
яскраву, надійну, яка осяяла шлях у життя і науку багатьом 
студентам. За це йому низько вклоняються і завжди будуть вдячні 
його учні.  

Кожна мить життя Валерія Івановича – це відповідь сучасникам і 
нащадкам на питання про те, заради чого і як повинна жити людина.  

Усі, хто спілкується з ним, відчувають тепло його серця, 
широчінь душі, прагнення підставити своє плече, порадити і 
розрадити,  ніколи не помічають дистанції або ділового, казенного 
холоду в голосі та серці співрозмовника, бо так просто і легко веде 
науковий і життєвий діалог професор зі своїми учнями та колегами. 
Тому йдуть до нього і як до професора, і як до людини – за порадою, 
з вірою і переконанням у його допомозі.  

Я хочу подякувати  Валерію Івановичу за чуйність і батьківську 
турботу, яку всі аспіранти постійно відчувають, за його доброту і 
вимогливість, за важливі та мудрі поради і настанови. 

У день ювілею, своєму учителеві, пораднику, бажаю успіхів на 
педагогічній ниві, творчого горіння, яскравих ідей і міцного здоров'я 
для втілення творчих і наукових задумів.  

Нехай ясніє для людей Ваш вогник розуму і любові і 
розгорається ще більше з новою силою наснаги, духовного і земного 
щастя.    
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ВАЛЕРИЮ  ИВАНОВИЧУ – ОТ ДУШИ! 

Алексей Журавлев –  

выпускник факультета психологии Славянского 
государственного педагогического университета (2003 г.), 
работник аппарата Константиновского городского Совета 

«Если учитель предан своему делу и чист, 
то тысячи детей станут лучше, и нация 
получит тысячи сформировавшихся 
личностей, образованных мужчин и женщин 
с сильным характером» 

Мое первое знакомство с Валерием 
Ивановичем произошло во время вступительных 
экзаменов в Славянский государственный 
педагогический институт. Год 1998. 

Востребованная и удивительная профессия психолога и 
социального педагога предвещала интересные встречи с людьми, 
чьи имена формировали личности  будущих учителей.  

Представительный мужчина с искренней улыбкой мгновенно 
расположил и взглядом успокоил меня, абитуриента, до конца не 
понимающего, что с этого момента наступает следующий этап в 
жизни, обязывающий взрослеть. «Фахове випробування»  – так 
назывался мой первый экзамен в институте. И принимал его 
Сыпченко Валерий Иванович. Вопросы и ответы на них прошли 
быстро, и вот долгожданный сентябрь, первые лекции, конспекты, 
практические занятия. 

«Мы с Вами занимаемся уже месяц, скоро наступят холода, а 
на природе с группой еще не были, – внезапно сказал Валерий 
Иванович. – Давайте в ближайшую субботу организуем встречу, но 
буде не просто пикник, а практическое занятие, где мы проведем 
конкурс художественной самодеятельности, другие конкурсы и 
затеи, которые вам в будущем пригодятся». 

Мы с радостью согласились. Вспоминая позже этот день, я 
подумал, а ведь насколько неожиданно  и приятно было получить 
такое приглашение от человека, который за один день сплотил наш 
студенческий коллектив, стер тот барьер между преподавателем и 
студентом, когда можно просто подойти к старшему товарищу за 
советом и помощью, в том числе и в личном плане. 

В жизни я не сильно усидчивый человек, как любой студент, 
конечно, бывали случаи, пропускал отдельные лекции. Но все эти 
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случаи не относились к лекциям Валерия Ивановича. Я говорю это 
не просто ради «красивого словца», мои слова искренние. Впервые 
во время лекции у меня были слезы, настолько тонко, интересно, 
душевно, с примерами из собственной жизни они читались. Держать 
в напряжении аудиторию из 150 человек в течение 3 часов не 
каждому дано, сегодня я это точно знаю! 

Валерий Иванович 
Сыпченко – удивительный 
человек, которого сегодня я 
с огромным удовольствием  
называю – МОЙ ДРУГ, 
человек,  которому я могу 
просто позвонить, чтобы 
узнать как дела, поделиться 
своей радостью или 
печалью, а в отдельных 
случаях спросить совет, 
будучи уверенным, что он 

всегда придет на помощь, поддержит… 
Спасибо судьбе за то, что  свела с Вами! Спасибо за Ваши 

мудрые и ценные советы, которые в жизнь мне дали зеленый свет! 
Ваше искреннее, доброе сердце сделало мой мир 

удивительным, отличным от других! Я  горд тем, что у меня обо 
всем есть свое мнение, вы научили этому, научили отстаивать его! 
Вы научили в любой ситуации оставаться, прежде всего, 
человеком! 

Спасибо вам за вдохновение, 
За свет душевной красоты! 
Желаю радости, терпения 
И бесконечной доброты! 
Сегодня я точно знаю: быть ПЕДАГОГОМ – счастье, 

предназначение, судьба! С ЮБИЛЕЕМ!  
 

ЛЮБИМОМУ УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

Алексей Черных 

Пишу не тем, кто выдвигался 
На депутатский сытый пост, 
Не тем, кто льстиво притворялся 
И шёл со свечкой на погост. 
 



Аспіранти та студенти 
 

Людина сонячного сяйва                                                           Слов’янськ – 2010
 

229

Не тем, кто званием кичился 
В погоне за шальной звездой, 
Не тем, кто в Лондоне лечился, 
Был окрылён нечистой мздой. 
А тем, кто, зло превозмогая, 
В сердца младых науку нёс, 
Кто жил, о счастье не вздыхая, 
Не ведая, в добре возрос. 
 
Для тех, кому своя зарплата 
В сей жизни богом не была, 
Кто возлюбил в  душе не злато, 
А делать добрые дела. 
 
Для тех, кто знанием делился, 
Уча, что есть - добро, что - зло, 
И воспитать других стремился, 
Чтоб в жизни зло не предало! 

Искренне Ваш ученик А. Черных 
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УУККЛЛААДДААЧЧААММ  ІІ  ААВВТТООРРААММ  

  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ І ДРУЗІ! 
 
Дивлюсь на себе я  пильніше, 
Гірку розпізнаючи суть. 
Минулого вже значно більше, 
Аніж того, що має буть! 

 
Мені поталанило в житті: я зустрів мудрих і терплячих, високо 

інтелігентних, відданих своїй справі людей – моїх учителів і 
наставників. Завдяки їм, їх натхненній і невтомній праці, їх 
педагогічному талантові, їх щирості і безмежній любові до дітей, я 
став учителем.   

У цей день я хочу подякувати –  
 
- своїм батькам, Мотроні Гаврилівні та Івану 

Омеляновичу,  за те, що подарували мені життя, що вивели на його 
широку дорогу! Допомогли піднятися і стати на ноги, доклали зусиль 
отримати освіту, досягти певних вершин! Дякую за мудрість вашої 
педагогіки, про те, що ви великі вихователі, ви, мабуть, і не 
здогадувалися…; 

- учителям рідної школи, що відкрили шлях до знань, що 
навчили вчитися, а саме найголовніше: виховали любов до рідного 
краю, рідної землі, навчили любити і поважати  людей!;  

- своїй родині – любій тітці Олександрі Гаврилівні 
Терещенко (Сухоніс), братові Павлу та його дружині Надії, – яка на 
всіх етапах мого життя підтримувала, допомагала, вірила в мене!  
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- Миколі Борисовичу Євтуху – дійсному академіку АПН 
України, доктору педагогічних наук, професору, який вивів на широкий 
шлях науки, сприяв розвиткові моїх потенціальних можливостей; 

- Галині Павлівні Шевченко – члену-кореспонденту АПН 
України, доктору педагогічних наук, професору, яка завжди 
підтримувала, допомагала, консультувала;  

- Світлані Трохимівні Золотухіній –  доктору педагогічних 
наук, професору, завідувачці кафедри загальної педагогіки 
Харківського Національного педагогічного університету ім. Григорія 
Сковороди за всіляку підтримку, дружні поради, за співпрацю, за 
теплоту і щирість стосунків;   

- синові В’ячеславу і його дружині чарівній Ользі, які 
завжди поруч, які розуміють, підтримують, які подарували мені онука 
– Сипченка Льва В’ячеславовича!; 

- батькам Ольги, Анні Пантеліївні та Миколі Михайловичу 
Андрійчукам, які виховали гарну людину, господиню, доньку і молоду 
маму; 

- своєму другові та його сім’ї – Ватралик Петру Івановичу 
і Раїсі Федорівні, які були поруч зі мною у часи мого становлення, 
коли я приїхав до Слов’янська, які й зараз поруч у будь-який час.   

 
Особливі слова вдячності і щирої любові моєму вірному другові 

і брату Юрію Літвінову, який у хвилини злетів, у радості і горі, 
здатний зробити все, щоб у мене і моєї сім’ї було все гаразд. Йому 
присвячую рядки вірша: 

 
Нам є що сказати, нам є що послухать, 
Хоч різні дороги в житті. 
Але головне, що ми браття по духу, 
Ми браття із ним по меті. 
Нам є що сказати, нам є що згадати,  
Мені сумно з ним не було… 
Щовечора я, повернувшись до хати,  
Чекаю  привітне  «алло». 
 
В цім вирі стосунків і слів необачних, 
Де заздрість їдка, наче дим, 
Признаюся чесно – я Богові вдячний, 
Що є в мене ти, мій побратим!  
Дякую своїм колегам – кафедрі педагогіки! Дорогі мої! 

Майже чверть століття я разом з вами. Завдяки вам, вашій плідній 
праці, вашому розумінню і творчому натхненню я досяг того, що 
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сьогодні маю! Переконуюся вкотре у правильності тези про те, що 
колектив – це велика сила!  

Дякую своїм учням і аспірантам!  Робота з вами сприяла 
професійному зростанню, науковому пошуку, формувала якості 
науковця. Завдяки Вам і вашим дисертаційним дослідженням я 
опановував дивовижній світ самої прекрасної науки – ПЕДАГОГІКИ!  

 
Вклоняюся кожному з Вас, мої любі друзі, колеги, аспіранти, 

учні! Усвідомлюю, скільки ж мені ще треба зробити, щоб віддячити 
Вам за теплоту Ваших сердець, за щирість і відвертість! 

 
Бажаю Вам усім міцного здоров’я, добробуту, довгих років 

життя, творчих успіхів і радощів!  
 
 
З повагою,  Ваш –          В. Сипченко  
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