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ÕÐÎÍ²ÊÀ

ОЛЕНА ІЛЬЧЕНКО
(Полтава)

НАУКОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА 
СТЯГ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДУМКИ  до 100-річчя Полтавського 
національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка

4 листопада 2014 р. з нагоди святкування 100-річчя Полтавського націо-
нального педагогічного університету імені В. Г. Короленка кафедрою загаль-
ної педагогіки та андрагогіки проведено засідання наукового круглого столу 
«Творчість Григорія Ващенка – стяг державотворчої педагогічної думки».

Засідання наукового зібрання відбулося в кімнаті-музеї Г. Г. Ващенка, яка 
була створена у 2008 р. в руслі педагогічного конгресу, присвяченого 130 ро-
ковинам від дня народження видатного педагога, з ініціативи та під керів-
ництвом відомого в Україні вченого, доктора педагогічних наук, професора, 
член-кореспондента НАПН України, завідувача кафедри загальної педагогіки 
та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені 
В. Г. Короленка Бойко Алли Микитівни.

Алла Микитівна довгий час послідовно й глибоко досліджує постать і 
творчість Григорія Ващенка, що відображено в її фундаментальних працях, зо-
крема, у монографії «Служба Богові й Батьківщині»: Григорій Ващенко: аль-
тернатива поглядів і оцінок», у науково-методичному посібнику «22 видатних 
українських педагоги. Персоналії в історії національної педагогіки», у багато-
чисельних наукових працях провідних видань України («Шлях освіти», «Осві-
та», «Рідна школа», «Постметодика» та ін.).

Загальна кількість поданих заявок для участі в засіданні наукового круг-
лого столу становила понад дев’яносто, в обговоренні проблеми творчості 
Григорія Ващенка взяло участь тридцять учасників – викладачів, докторантів, 
аспірантів, магістрантів, студентів.

Головна доповідь доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспон-
дента НАПН України, завідувача кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 
А. Бойко «Духовно-моральна парадигма педагогічної творчості Г. Г. Ващенка» 
представлена в монографії автора «Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні 
уроки: наукова педагогічна школа» (С. 332-342).

Великий інтерес у присутніх викликала доповідь кандидата педагогіч-
них наук, доцента, докторанта кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
А. Хоменко «Професійна компетентність вчителя в контексті концепції націо-
нального виховання Г. Ващенка», доктора педагогічних наук, професора кафе-
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дри загальної педагогіки та андрагогіки Л. Семеновської «Ідея політехнізму в 
оцінці Григорія Ващенка», кандидата педагогічних наук, доцента кафедри за-
гальної педагогіки та андрагогіки Н. Пусепліної «Освітньо-виховна діяльність 
кімнати-музею Григорія Ващенка», доктора педагогічних наук, доцента кафе-
дри загальної педагогіки та андрагогіки О. Ільченко «Кордоцентризм і жер-
товність українського народу у виховному ідеалі Григорія Ващенка», канди-
дата педагогічних наук, доцента, докторанта кафедри загальної педагогіки та 
андрагогіки В. Мокляка «Виховний ідеал українського народу в педагогічній 
спадщині Г. Ващенка», кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загаль-
ної педагогіки та андрагогіки Т. Тищенко «Громадянське виховання у спад-
щині Г. Г. Ващенка», кандидата педагогічних наук, доцента кафедри загаль-
ної педагогіки та андрагогіки В. Лутфулліна «Наступність педагогічних ідей 
К. Ушинського і Г. Ващенка», кандидата педагогічних наук, доцента кафедри 
загальної педагогіки та андрагогіки І. Кравченка «Ідеї духовно-гуманістично-
го виховання в теорії і практиці Г. Ващенка та В. Сухомлинського», кандида-
та педагогічних наук, доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки 
В. Цини «Проблема особистісно професійної зрілості педагога в спадщині Г. Ва-
щенка, А. Макаренка, В. Сухомлинського».

Проблематика наукового круглого столу викликала значний інтерес в ас-
пірантів, магістрантів, студентів Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка. Аспіранти і магістранти С. Водяник, О. По-
гребняк, В. Сало виступили зі змістовними доповідями. Вагомі результати в до-
слідженні постаті і творчості Григорія Ващенка були представлені студентами 
факультету філології та журналістики Ю. Дмитренко, І. Лазаренко, В. Опанасен-
ко, С. Білоцерківцем, О. Кравченко, факультету технологій та дизайну А. Правді-
ною, Н. Богодистою, історичного факультету В. Кучугурою, А. Мелконяном, фі-
зико-математичного факультету А. Смекалкіним, Н. Зінич, А. Немцовою, М. Па-
піною, природничого факультету А. Аркановою, Л. Семенко, психолого-педаго-
гічного факультету О. Лашенковою та ін.

Активну участь в обговоренні проблеми взяли представники студентсько-
го самоврядування Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка – Ю. Дмитренко (голова студентської ради Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка), А. Аркано-
ва (голова наукового сектору студентської ради Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Короленка), О. Лашенкова (голова сту-
дентського наукового товариства психолого-педагогічного факультету Пол-
тавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка), 
А. Смекалкін (голова студентського наукового товариства фізико-математич-
ного факультету Полтавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка).

Учасники наукового круглого столу «Творчість Григорія Ващенка – стяг 
державотворчої педагогічної думки» вважають за необхідне активізувати по-
дальші дослідженні з обговорюваної проблеми. З цією метою висловилися за 
публікацію представлених на науковому зібранні наукових доповідей і повідо-
млень у кафедральному часописі «Дидаскал».




