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Сипченка, а також література про життя та діяльність.
Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним
працівникам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями
історії, теорії та практики педагогічної науки
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Від упорядників
Сьомий випуск покажчика серії «Видатні професори університету»
присвячено Валерію Івановичу Сипченку, видатному педагогу, кандидату
педагогічних наук, професору, відміннику освіти України, академіку
Міжнародної академії наук педагогічної освіти.
У біобібліографічному покажчику представлена бібліографія праць
вченого: монографії, навчально-методичні посібники, статті, вміщені в
наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в
періодичних виданнях, які були надруковані упродовж 32 років науковопедагогічної діяльності з 1982 по 2014 рік.
Структура покажчика: передмова, вступна стаття, основні дати
життя і діяльності, нагороди та три основні розділи: Розділ І. Праці В. І.
Сипченка; Розділ ІІ. Наукова школа професора В. І. Сипченка; Розділ ІІІ.
Література про життя та діяльність.
Розділ І. містить бібліографічні описи праць, які згруповано і
розміщено в хронологічному порядку – за прямою хронологією з
відокремленням років видання, а в межах року – за видами документів: книги
та брошури українською й російською мовами, далі іноземними мовами;
статті з періодичних видань та продовжуваних видань, в т. ч. із журналів, з
газет (мовний принцип розташування такий же); видання, де вчений є
упорядником, укладачем чи одним із укладачів; праці, у підготовці яких
учений брав участь як редактор, голова або член редколегії.
Документи одного виду згруповано за зведеним українсько-російським
алфавітом.
Розділ ІІ. містить бібліографічні описи авторефератів дисертацій,
науковим керівником яких був В. І. Сипченко. Матеріал згруповано за
прямою хронологією.
Розділ ІІІ містить бібліографічні описи видань про життєвий і творчий
шлях. Матеріал згруповано за алфавітом прізвищ авторів або назв праць.
Бібліографічні записи в покажчику мають суцільну нумерацію.
Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика включає: іменний
покажчик прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів та інших
осіб, відомості про яких є у бібліографічних записах; алфавітний покажчик
назв праць В. І. Сипченка.
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за чинними в Україні
стандартами. Джерелами відбору документів були каталоги і картотеки
бібліотеки ДДПУ, бібліографічні джерела та матеріали, надані автором.
Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu.
Покажчик адресовано широкому колу педагогічних та науковопедагогічних працівників, бібліотекарям, студентам і всім, хто цікавиться
проблемами історії, теорії та практики педагогічної науки.
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„Який же дар дістали ті, що так дітей учити вміють...”
30 січня 2015 року святкує свій 65-річний ювілей професор, завідувач
кафедри педагогіки вищої школи Донбаського державного педагогічного
університету Валерій Іванович Сипченко – яскравий представник
освітянської еліти Донеччини. Його ім’я відоме далеко за межами краю.
Валерій Іванович – взірець толерантності, чесності, людяності, виняткової
доброзичливості, життєве кредо якого, – робити людям добро.
Народився В. І. Сипченко 30 січня 1950 року в м. Юнокомунарівську
Єнакіївської міської ради Донецької області у дружній і працьовитій родині
Сипченків Івана Омеляновича та Мотрони Гаврилівни. Батьківські уроки
добра, щирості, відповідальності, любові до людей стали тією спрямовуючою
силою, що веде Валерія Івановича впродовж усього його життя, надаючи
наснаги віддано слугувати нинішнім і прийдешнім поколінням педагогів та
рідному краю.
Становлення майбутнього вчителя розпочалося у стінах середньої
школи № 35 м. Єнакієвого, у якій Валерій Сипченко навчався з 1957 по 1965
роки. Розумний і допитливий школяр однаково захопливо цікався як мовою
та літературою, так і хімією, історією, географією. Коло його інтересів і
учнівських захоплень не обмежувалося шкільними уроками. Він був
активним учасником шкільного хору та драматичного гуртка, де, зазвичай,
виконував головні ролі, старостою, згодом і керівником лялькового театру
при шахтарському палаці культури. Особливо до вподоби була діяльність в
якості організатора дитячих ранків, ігор і розваг, конкурсів, екскурсій. Як
згадує Валерій Іванович, саме вчителі цієї школи ( К. М. Дроздов, М. І.
Шевцова (Стойко), В В. Котенко, К. Я. Новікова, М. В. Денисенко, Л. М.
Петренко, О. Ф. Іванова та ін.) своєю працею, педагогічним талантом,
любов’ю до дітей вплинули на вибір його життєвого та професійного шляху,
виховали патріотом, прищепили справжню любов до України, до людей
праці та молоді.
Перші стежини до педагогіки були прокладені Валерієм Івановичем у
1965 р., коли він вступив до Кіровського (нині Шахтарського) педагогічного
училища, колектив якого під керівництвом ветерана праці, відмінника
народної освіти України, умілого організатора і педагога Павла Івановича
Зугравого, талановитих заступників О. В.Павлюк та А. С.Прошки сприяв
формуванню педагогічної свідомості, фахової майстерності, любові та
самовідданості вчительській праці і педагогічній науці.
Свою трудову діяльність Валерій Іванович розпочав у січні 1969 року
на посаді старшого піонерського вожатого середньої школи № 3 м.
Єнакієвого, де виявився його талант чудового організатора шкільних справ,
справжнього ватажка учнівської молоді. Згодом, здобутий протягом кількох
років досвід роботи піонерським вожатим, став справжньою школою
педагогічної майстерності, де загартувалися воля, витримка, сформувалася
власна педагогічна позиція, відбувалася перевірка на відданість педагогічній
справі.
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У 1969 році Єнакіївським міським відділом освіти В. І. Сипченка було
направлено на навчання до Слов’янського педагогічного інституту на
факультет підготовки вчителів початкових класів, де наставниками молодого
студента стали провідні викладачі інституту: І. І. Петрик (ректор), І. К.
Деркач, Д. М. Кравчук (декани факультету), 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 й ініціативному студентові неосяжний зміст наук,
ставши для нього та багатьох інших студентів взірцями сумлінної праці,
інтелігентності та високої моральності.
У роки студентського життя, крім опанування основами теоретичних
знань, Валерій Іванович плідно займався самоосвітою, долучався до науководослідної діяльності, неодноразово брав участь у студентських наукових
конференціях. Його талант організатора шкільних справ реалізувався у
створеній при інституті та широко відомій у Донецькі області «Школі
майбутнього вожатого», якою керувала Валентина Іванівна Капацина, а від
студентського комітету – Валерій Сипченко, який сам щороку влітку
працював старшим піонервожатим у піонерському таборі. За активну участь
та ініціативність у роботі з учнівською молоддю його було нагороджено
почесними знаками ЦК ВЛКСМ – «Кращому вожатому» (1971) та «За
активну роботу з піонерами» (1972).
Після закінчення інституту тривалий час працював на посадах
організатора позакласної та позашкільної роботи, вчителя початкових класів,
української мови і літератури в СШ № 5 м. Шахтарська Донецької області,
начальника піонерського табору Одеської обласної ради профспілок,
заступника директора школи з навчально-виховної роботи та директора
шахтарського Палацу культури у м. Єнакієвому.
Утім, у 1981 році доля знов повернула Валерія Івановича до
Слов’янського державного педагогічного інституту: пройшовши за
конкурсом на посаду асистента кафедри педагогіки та методики початкового
навчання, він розпочав викладацьку діяльність, поєднуючи її, як завжди, з
активною громадською роботою в інституті та місті. Зокрема, за ініціативи
старшого викладача кафедри педагогіки 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 чи викладають в
університеті.
Глибоку наукову ерудицію, аналітичне мислення та здібності педагогаекспериментатора Валерій Іванович Сипченко реалізував під час наукової
роботи над дисертаційним дослідженням. У 1991 р. у спеціалізованій Вченій
раді Ростовського державного педагогічного інституту успішно захистив
кандидатську дисертацію за темою: “Підготовка старшокласників до праці у
сфері матеріального виробництва ”.
За роки цілеспрямованої, наполегливої та сумлінної наукової праці
Валерій Іванович пройшов усіма сходинками науково-педагогічної
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діяльності: від асистента, старшого викладача, доцента до професора та
завідувача кафедри педагогіки СДПУ (1997 р.), а згодом завідувача кафедри
педагогіки вищої школи (2013 р.). Такий злет кар’єрними сходинками
об’єктивно
зумовлений
його
неймовірною
самоорганізованістю,
працездатністю і продуктивністю. Валерій Іванович – вимогливий і
принциповий керівник, відданий своїй справі; високо інтелігентна та
інтелектуальна людина; професіонал, який залюбки щедро ділиться досвідом
роботи з молодими колегами; виховав і продовжує виховувати не одне
покоління вчителів і науковців.
За роки його керівництва кафедра перетворилася на потужний
науковий і методичний центр університету та регіону, в якому успішно
працює започаткована В. І. Сипченком
науково-дослідна школа
«Гуманізація навчально-виховного процесу», у рамках якої підготовлено та
захищено вже понад 80 кандидатських дисертацій (із них майже 30 – під його
безпосереднім керівництвом); організовано та проведено на високому рівні
міжнародну науково-практичну конференцію «Гуманізація навчальновиховного процесу у вищій школі» (1997), церковно-світські педагогічні
читання «Освіта та релігія: шляхи порозуміння» на базі Святоуспенської
лаври у Святогорському монастирі (2000), Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Підготовка вчителя в сучасних умовах» (2004), Всеукраїнські
XIV педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю:
виховання громадянина» (2007) і багато інших цікавих наукових і творчих
заходів.
Різнобічність науково-педагогічних проблем, висококомпетентний
підхід, креативність Валерія Івановича знайшли відображення у його понад
210 наукових публікаціях: навчальних посібниках, статтях у збірниках
наукових праць, матеріалах конференцій, педагогічних часописах тощо.
Валерій Іванович – знаний в Україні науковець і педагог. Він є
редактором і укладачем збірника наукових праць «Гуманізація навчальновиховного процесу» (фахове видання ВАК України) та регіонального
часопису «Педагогічний альманах». Започаткував науково-педагогічні
видання «Учителю!.. Перед ім’ям твоїм…»: історія Слов’янського
державного педагогічного
університету
в особах»,
«Професори
університету».
За його активної участі значно посилилася взаємодія кафедри
педагогіки вищої
школи Донбаського державного педагогічного
університету (у 2012 році СДПУ було реорганізовано внаслідок об’єднання з
Горлівським інститутом іноземних мов) з провідними вищими педагогічними
навчальними закладами України, науковими установами – Академією
педагогічних наук України та Міжнародною Академією наук педагогічної
освіти (м. Москва), колективним членом якої є університет. Це дозволило
вченим ДДПУ долучитись до світової науково-дослідної діяльності,
спрямованої на вивчення найактуальніших проблем сучасної педагогічної
науки.
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Чимало зусиль доклав Валерій Іванович для створення науковоекспериментального майданчику в Райгородоцькій загальноосвітній школі (ІІІІ ступенів) Слов’янського району Донецької області, яку спеціальною
постановою АПН України визначено пілотною експериментальною школою.
При Донбаському державному педагогічному університеті понад
п’ятнадцяти років функціонує Слов’янський міський педагогічний ліцей, у
якому на практиці реалізовуються різноманітні педагогічні проекти та ідеї
кафедри педагогіки, працюють постійний методологічний семінар для
викладачів і науковців міста та району, педагогічний лекторій для батьків.
В. І.Сипченко завжди дотримується норм педагогічної етики, моралі, з
повагою та гідністю ставиться до студентів та аспірантів університету,
прищеплює їм любов до науки та педагогічної професії, формуючи найкращі
риси особистості вчителя. Завжди вражає та викликає повагу високий рівень
культури Валерія Івановича, який виявляється у його бездоганному
зовнішньому вигляді, цікавих, читаних на одному подиху, насичених
захопливим матеріалом лекціях, умінні повчально і водночас доброзичливо, з
гумором спілкуватися зі студентами. Взагалі його лекції – це незабутній
екскурс у наукове пізнання світу педагогічної науки; не сухе викладання
основ науки, а – цікава розповідь про те, як творити Людину для сучасного
суспільства, як робити навчання творчим процесом, а процес виховання –
творенням умов для всебічного розвитку особистості, задоволення її запитів
та інтересів; це – єднання науки і практики, творча майстерня, де
відбувається чарівне дійство, у процесі якого формується особистість
УЧИТЕЛЯ.
Надзвичайно важливим залишається застереження від В. І.Сипченка:
бійтеся байдужих людей і працівників, найкращих можна виявити за їх
участю в громадській діяльності. Він і сьогодні є і залишається активним
учасником громадського життя університету, рідного міста, Донецького
регіону. Зокрема, з 2009 р. – голова правління Донецького обласного
благодійного фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям; у 2009–
2012 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських
дисертацій у Полтавському національному педагогічному університеті імені
В.Г.Короленка, а з 2014 року – у Мелітопольському державному
педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького.
За вагомий внесок у справу підготовки педагогічних кадрів, виховання
студентської молоді, плідну науково-педагогічну діяльність Валерій Іванович
неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і
науки України, Президії НАПН України, нагороджений нагрудними знаками
„Відмінник освіти України”, „Василь Сухомлинський”, „За наукові та освітні
досягнення”.
Справжнім учителем може стати далеко не кожен. Адже роль педагога
в житті людини дійсно неоціненна. Навчити, порадити, спрямувати, любити,
– усе це та багато іншого повинен уміти Вчитель. Та для цього душа його має
бути щирою та відкритою, серце – великим і люблячим, розум – ясним і
безмежним. І сьогодні Валерій Іванович із невтомною наснагою передає свої
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знання, постійно турбуючись про становлення молодих фахівців, є мудрим
порадником для колег, завжди у вирі студентського життя.
Слова подяки Вчителю з великої літери хочеться висловити віршем
Івана Франка, рядками з якого розпочато цю розповідь про Валерія Івановича
Сипченка.
Усяким людям всякі є дари:
Одному ясний, сильний ум,
Що не знаходить в світі пари;
Другому рій крилатих дум,
Що, мов орли, летять за хмари,
Ще іншим руки золоті:
Що очі бачуть, руки вдіють.
Який же дар дістали ті,
Що так дітей учити вміють.
Мені здається, в скарбі тім
Любві найбільш дісталось їм.
Іван Франко
Ольга Набока – доктор педагогічних наук,
перший
проректор
Донбаського
державного педагогічного університету
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Основні дати життя та діяльності В. І. Сипченка
1950 р., 30 січня – народився у м. Юнокомунарівську Єнакіївської міської
ради Донецької області в сім'ї робітників.
1957 – 1965 рр. – навчання у 8-річній школі № 35.
1965 – 1968 рр. – навчання у Кіровському (нині Шахтарському)
педагогічному училищі.
1969 р., січень – працює на посаді старшого піонерського вожатого середньої
школи № 3 м. Єнакієвого Донецької області.
1969 – 1973 рр. – навчання у Слов’янському державному педагогічному
інституті на факультеті підготовки вчителів початкових класів.
1973 – 1978 рр. – працює організатором позакласної та позашкільної роботи в
середній школі № 5 м. Шахтарська Донецької області, учителем початкових
класів, згодом начальником піонерського табору Одеської обласної ради
профспілок.
1979 – 1981 рр. – заст. директора школи з навчально-виховної роботи,
директор шахтарського Палацу культури у м. Єнакієвому.
1981 р. – асистент кафедри педагогіки та методики початкового навчання
Слов’янського державного педагогічного інституту.
1988 р. – старший викладач кафедри педагогіки.
1991 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01. – теорія і історія педагогіки у
Ростовському державному педагогічному інституті.
1995 – 1997 рр. – доцент кафедри педагогіки.
1997– 2013 р. – завідувач кафедри педагогіки.
2000 р., вересень – академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти
(Росія, м. Москва).
2002 р. – присвоєно вчене звання професора.
З 2009 р. – голова Донецького обласного благодійного фонду сприяння
освітнім інтелектуальним інвестиціям.
2009 – 2012 рр. – член спеціалізованої ради по захисту кандидатських
дисертацій у Полтавському національному педагогічному університеті імені
В. Г. Короленка.
З 2013 р., січень – завідувач кафедри педагогіки вищої школи.
З 2014 р. – член спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій у
Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана
Хмельницького
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Нагороди
1997
1. Грамота Міністерства освіти і науки України.
2. Знак"Відмінник народної освіти України".
3. Грамота Президії АПН України.
2000
4. Грамота Міністерства освіти і науки України.
5. Грамота Президії АПН України.
2004
6. Грамота Міністерства освіти і науки України.
2007
7. Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України "Василь
Сухомлинський."
8. Грамота Президії АПН України.
2009
9. Грамота Управління освітою Донецької облдержадміністрації
2010
10.Грамота Президії АПН України.
11.Грамота Донецької облдержадміністрації
12.Медаль Рівноапостольного князя Володимира ІІ ст. Української
Православної церкви (Московського патріархату)
13.Грамота Слов'янської міської адміністрації.
2014
14.Нагрудний знак Міністерства освіти і науки "За наукові та освітні
досягнення".
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Розділ І. Праці В. І. Сипченка
1982
1. Методические рекомендации по организации работы в пионерском
лагере / Славянский гос. пед. ин-т; сост. В. И. Сыпченко; отв. за вып. А. Г.
Зайченко. – Славянск : [б. и.], 1982. – 23 с.

1985
2. Методические рекомендации по организации музыкального воспитания
школьников / Славянский гос. пед. ин-т; сост. В. И. Сыпченко, В. Т.
Чепига. – Славянск : СГПИ, 1985. – 34 с.
3. Педагогическая практика : программа учеб.-метод. сбора / сост. В. И.
Сыпченко. – К. : КГПИ, 1985. – 24 с.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

1986
Методические рекомендации по организации работы по патриотическому
воспитанию школьников / сост. В. И. Сыпченко, И. С. Пастырь. – К. :
КГПИ, 1986. – 34 с.
Подготовка
студентов
педагогических
вузов
к
внеклассной
воспитательной работе с младшими школьниками : метод. рекомендации
по вопросам организации пед. практики студ. младших курсов ф-та
подготовки учит. нач. клас. / Славянский гос. пед. ин-т; сост. В. И.
Сыпченко, Д. С. Мазоха. – Славянск : [б. и.], 1986. – 47 с.
1987
Инструктивно-методические
рекомендации
по
организации
педагогической практики студентов І–ІV курсов ф-та подготовки учит.
нач. клас. Метод. рекомендации по вопросам организации непрерывной
педагогической практимки студ. ф-та подготовки учит. нач. клас. музык.
отделений, учащихся пед. училищ / Славянский гос. пед. ин-т; В. Т.
Чепига, В. И. Сыпченко. – Славянск : [б. и.], 1987. – 20 с.
Педагогическая практика студентов : метод. рекомендации по
организации и проведению пед. практики студ. фак. подготовки учит. нач.
клас. / Славянский гос. пед. ин-т ; сост. В. И. Сыпченко. – К. : [б. и.], 1987.
– 27 с.
1989
Использование педагогических задач и ситуаций – важное средство
активизации процесса обучения и профессиональной подготовки
студентов / В. И. Капацина, И. П. Внукова, В. И. Сыпченко // Пути
совершенствования педагогической подготовки учителя. – Глухов, 1989. –
С. 54–56.
Методические рекомендации по проведению внеурочной работы в школе /
Славянский гос. пед. ин-т; сост. В. И. Сыпченко, В. Т. Чепига, И. В.
Пастырь, В. В. Зубарев. – Славянск : СГПИ, 1989. – 38 с.
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1990
10.Роль ОПП в повышении идейно-политического уровня и общественной
активности студентов / В. И. Капацина, В. И. Сыпченко // Формы и
методы идейно-политического воспитания молодежи : межвуз. сб. –
Ровно, 1990. – С. 56–59.
11.Ориентация школьников на труд в сфере материального производства.
Школа и педагог / Славянский гос. пед. ин-т; В. И. Сыпченко. – Деп.
ОЦНИ 06.07.90, № 38702.
1991
12.Подготовка старшеклассников к труду в сфере материального
производства : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук :
спец. 13.00.01 "Теория и история педагогики" / В. И. Сыпченко. – Ростов
н/Д., 1991. – 21 с.
1992
13.Прикладная экономика / В. И. Сыпченко // Народное образование. – 1992.
– № 11-12. – С. 67–68.
1993
14.Про нормування навчальної діяльності молодших школярів / В. І.
Капацина, І. П. Внукова, В. И. Сипченко // Шляхи перебудови початкової
освіти : матеріали конф. / Полтавський держ. пед. ин-т. – Полтава, 1993. –
С. 43–45.
15.Словник педагогічних термінів / упоряд. В. І. Сипченко, О. В. Ковальова,
А. І. Переухенко, Т. А. Євтухова та ін. – Слов'янськ, 1993. – 24 с.
1994
16.Гуманізація умов виховання / В. І. Сипченко // Вопросы
совершенствования учебно-воспит. работы в вузе : сб. науч. ст. –
Славянск, 1994. – Вип. 1.
17.О подготовке школьников к труду в сфере материального производства /
В. И. Сыпченко // Подготовка учащихся к трудовой деятельности в
условиях перехода к рыночным отношениям : материалы науч.-практ.
конф. – Брянск, 1994. – С. 51–53.
18.Про деякі аспекти формування мотиваційної діяльності школярів на
заняттях фізичної культури / В. І. Сипченко, С. М. Борщов // Концепція
підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні : матеріали конф. –
Луцьк, 1994.– С. 25–24.
19.Соціально-педагогічна допомога молодим сім'ям / З. Г. Зайцева, В. І.
Сипченко // І Всеукр. конгрес з практ. психології ( 27–30 верес. 1994 р.) :
тези доп. і повідомлень. – Херсон, 1994. – С. 112–114.
20.Сучасна соціально-педагогічна ситуація та родинне виховання / В. І.
Сипченко, А. М. Карташов // Молодь і проблеми конфлікту в період
переходу до демократичного суспільства : тези доп. міжнар. молод. наук.пр. конф., 31 бер.–1 квіт. 1994 р. – Чернівці, 1994. – Ч. 2. – С. 234–235.
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21.Умови переходу загальноосвітньої школи у статус гімназії / В. І. Сипченко
// Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем роботи середніх загальноосвіт.
навч.-виховних закладів нового типу : тези доп. та виступів, 2–4 лютого
1994 року / Мін-во освіти України; АПН України, Ін-т системних
досліджень освіти України. – К., 1994. – Вип. 1. – С. 224–225.
1995
22.Гуманізація процесу виховання / С. В. Михайлова, В. І. Сипченко. –
Горлівка : ГПІІМ, 1995.
23.Організація соціальної допомоги молодим сім'ям / З. Г. Зайцева, В. І.
Сипченко. – Сімферополь, 1995.
24.Гуманізація умов виховання в сучасній соціально-педагогічній ситуації /
В. І. Сипченко, Т. І. Доцевич, С. В. Михайлова // Акт. проблемы
экономико-экологического и социальнокультурного развития общества :
науч.-практ. конф. – Краматорск, 1995. – Ч. 3. – С. 18–19.
25.Значение
деловой игры в профессиональной подготовке учителядефектолога / Т. И. Доцевич, А. И Переухенко, В. И. Сыпченко //
Дефекталагычна адукація : новая парадыгма : зб. матерыалу Мыжнар.
наук. канф. / Беларус. держ. пед. ун-т ім. М. Танка, 1995.
26.Молодим батькам про спадковість / В. І. Сипченко // Соціальна робота з
молодою сім'єю : зб. теорет. та метод. матеріалів / Мін-во України у
справах молоді і спорту, Укр. держ. центр соц. служб для молоді.; упоряд.
З. Г. Зайцева. – К. : А.Л.Д., 1995. – Вип. 2. – С. 55–59.
27.Основи сімейного навчання / В. І. Сипченко // Соціальна робота з
молодою сім'єю : зб. теорет. та метод. матеріалів / Мін-во України у
справах молоді і спорту , Укр. держ. центр соц. служб для молоді; упоряд.
З. Г. Зайцева. – К. : А.Л.Д., 1995. – Вип. 2. – С. 60–63.
28.Роль конкурсу педагогчної майстерності у професійній пдготовці
майбутніх вчителів / Т. И. Доцевич, А. И Переухенко, В. І. Сипченко //
Формування естетичної культури вчителя : досвід, проблеми, перспективи
: матеріали конф. – Херсон, 1995.
1996
29.Виховання морально-ціннісного ставлення до праці в умовах ринкових
відносин / В. І. Сипченко, С. О. Омельченко // Гуманізація навч.виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов'янськ, 1996. – С. 18–21.
30.В. О. Сухомлинський про гуманізацію родинного виховання / Г. В.
Калмиков, В. І. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб.
наук. праць. – Слов'янськ, 1996. – С. 26–29.
31.Гуманізація – основа сучасного виховання / В. І. Сипченко // Гуманізація
навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов'янськ, 1996. – С.
10–12.
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32.Педагогічна культура вихователя групи подовженого дня / М. А. Попов,
В. І. Сипченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук.
праць. – Слов'янськ, 1996. – С. 68–69.
33.Про нову ідеологію виховання / В. І. Сипченко // Вопросы
совершенствования учебно-воспит. работы в вузе : сб. науч. ст. –
Славянск, 1996. – Вип. 2.
34.Про формування розумних потреб / В. І. Сипченко, Г. Г. Авдіянц //
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