
Резолюція 

(за результатами роботи ХІ Міжнародних і XXVIІІ Всеукраїнських 

педагогічних читань „Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. 

Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства”) 

 

24 вересня 2021 року у Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти відбулися ХІ Міжнародні і XXVIІІ Всеукраїнські 

педагогічні читання „Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. 

Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства”.  

Всеукраїнські педагогічні читання „В. О. Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю” з ініціативи та безпосередньої організації проведення 

Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського є щорічними з 1994 року. У 

Закарпатській області вони проведені вперше.  

Організаторами педагогічних читань цього року є Міністерство освіти і 

науки України, Національна академія педагогічних наук України, Державна 

науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського, 

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, департамент освіти і науки, 

молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти та Рівненський 

державний гуманітарний університет.  

У роботі читань взяли участь 210 науково-педагогічних, педагогічних, 

бібліотечних працівників та керівників 78-ми установ, закладів освіти всіх 

рівнів України, а також Австралії, Китаю, Польщі, Словаччини, Угорщини. У їх 

числі – 4 дійсні та 3 члени-кореспонденти НАПН України, 31 доктор наук, 53 

кандидати наук, у тому числі 22 професори, 4 старші наукові співробітники, 37 

доцентів.  

Під час пленарної та п’яти секційних сесій презентовано й обговорено не 

тільки безцінну педагогічну і наукову спадщину Василя Олександровича 

Сухомлинського, а й представлено візії, практичний досвід використання і 

впровадження його ідей, поглядів, настанов, порад у освітній процес сучасної 

української школи, закладів дошкільної, позашкільної, вищої та післядипломної 

освіти.  

У центрі уваги цьогорічних читань – художньо-емоційний світ дитини та 

емоційна культура учасників освітнього процесу крізь призму педагогічних 

ідей Василя Сухомлинського. 

Усі учасники діалогу вкотре переконливо довели, що педагогічна 

концепція В. Сухомлинського – вагоме надбання, яке залишатиметься 

актуальним завжди, адже в її основі – ціла система прищеплення, розвитку й 

укорінення загальнолюдських цінностей.  

 

Учасники педагогічних читань вважають за доцільне: 

1. Рекомендувати закладам післядипломної, вищої педагогічної, 

загальної середньої, дошкільної та початкової освіти України широко 

використовувати матеріали ХІ Міжнародних і ХХVІІІ Всеукраїнських 

педагогічних читань „Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. 

Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства” (24 вересня 2021 року, 



м. Ужгород) у практичній діяльності, удосконалюючи управлінський, освітній і 

науково-методичний процеси системи неперервної освіти.  

 

2. Працівникам інститутів післядипломної педагогічної освіти, 

центрам професійного розвитку педагогічних працівників, закладам системи 

освіти, обласним департаментам освіти, органам управління місцевого 

самоврядування України, упроваджуючи в освітню діяльність передові 

психолого-педагогічні ідеї, інноваційні технології, педагогічні здобутки, 

удосконалювати систему неперервної освіти на основі педагогічної, наукової, 

творчої спадщини великого українського науковця і педагога-практика В. 

Сухомлинського. 

 

3. Реалізувати у системі підвищення кваліфікації додаткові освітні 

програми, зорієнтовані на інформування, поширення, пропагування та 

засвоєння інноваційних форм і методів діяльності, упровадження 

компетентнісної парадигми в освітній процес усіх освітніх підсистем у 

відповідності до педагогічної концепції В. Сухомлинського. 

 

4. Рекомендувати закладам освіти широко використовувати в 

педагогічній практиці українську та європейську історико-педагогічну 

спадщину, здобутки сучасних учених-педагогів при вивченні історії, мови, 

народознавчої педагогіки, краєзнавства, насамперед педагогічну спадщину 

Василя Сухомлинського. Особливу увагу при цьому приділяти питанням 

створення інноваційно-гуманістичного та здорового освітнього середовища, а 

також умов для інклюзивної освіти. 

 

5. Вважати за доцільне опублікувати матеріали ХІ Міжнародних і 

ХХVІІІ Всеукраїнських педагогічних читань „Василь Сухомлинський у діалозі 

із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства” (24 

вересня 2021 року, м. Ужгород) в науково-методичному виданні „Освіта 

Закарпаття”, а також висвітлити роботу конференції, вироблені нею 

рекомендації в освітянських та інших засобах масової інформації, в 

періодичних виданнях області та України.  

 

Ухвала прийнята. 

24 вересня 2021 р., м. Ужгород 


