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Київ, 2016. –  54 с. 

До біобібліографічного покажчика вміщено бібліографію, в якій висвітлено життя та 

діяльність Лариси Борисівни Лук’янової, члена-кореспондента НАПН України, доктора 

педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України. Представлено науковий 

доробок вченого : монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, 

довідкові видання, статті у вітчизняних і зарубіжних збірниках, матеріали наукових конференцій та 

публікації в періодичних виданнях з проблем екологічної освіти, освіти дорослих, неперервної 

професійної і педагогічної освіти тощо. 

Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-педагогічним 

працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівникам науково-

методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, освітянських бібліотек, студентам та всім, хто 

цікавиться проблемами теорії та історії педагогіки, теорією і методикою навчання 

дорослого населення. 
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Від упорядника 

 

Важливим напрямом діяльності бібліотеки Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України є науково-інформаційне забезпечення розвитку 

вітчизняної педагогічної науки й освіти, втілення в практику наукових здобутків 

вчених-педагогів України й світу з проблем педагогічної освіти і освіти дорослих.  

У покажчику, присвяченому Ларисі Борисівні Лук’яновій представлено 

науковий доробок ученого за 30 років наукової діяльності (1986 – 2016), зокрема: 

монографії, підручники, навчально-методичні посібники, концепції, програми, 

довідкові видання, статті, опубліковані в наукових збірниках, матеріалах наукових 

конференцій та в періодичних виданнях, у зарубіжних виданнях з проблем 

неперервної професійної, педагогічної освіти і освіти дорослих, а також вміщено 

матеріали про наукову школу вченого. 

Структуру покажчика розроблено відповідно до рекомендацій Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського «Биобиблиографический указатель: 

Рекомендации по составлению и оформлению» (К., 1988). 

Біобібліографічний покажчик містить статтю Василя Григоровича Кременя, 

доктора філософ. наук, проф., академіка НАН і НАПН України, президента НАПН 

України, «Наукові обрії життєтворчості Лариси Лук’янової ». В покажчику 

висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність вченого. 

Далі вміщено перелік основних дат її життя і діяльності, в якому дати розміщуються 

в прямій хронології, після зазначеного року подано короткий запис основної події.  

До розділу «Література про Л. Б. Лук’янову» включено хронологічний опис 

публікації про науково-педагогічну та громадську діяльність вченого. Матеріал 

розміщено у хронологічному порядку, а в межах року – за алфавітом прізвищ і назв 

праць. 

Розділ «Хронологічний покажчик праць Л. Б. Лук’янової» містить 

бібліографічні описи її праць, які згруповано за російсько-українською абеткою та 

розміщено за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року – за 

видами документів: 

□ книги та брошури українською, російською мовою, далі  – іноземними 

мовами; 

□ статті та інші матеріали з неперіодичних видань та видань, що 

продовжуються, в т.ч. з газет (мовний принцип розташування 

відповідний); 

 видання, де вчений є упорядником, укладачем чи одним із укладачів (з 

приміткою «Упоряд.:»); 

 рецензії (з поміткою «Рец.:»); 

 праці за редакцією вченого (з приміткою «Ред.:»), у підготовці яких 

вчений брав участь як головний або відповідальний редактор, голова або 

член редколегії. 

 праці (з поміткою «Наук. консультант»), у підготовці яких вчений брав 

участь як науковий консультант. 

Документи одного виду згруповано за зведеним російсько-українським 

алфавітом. 

Розділ «Наукова школа Л. Б. Лук’янової» містить бібліографічні описи 

авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук, 



керівником і науковим консультантом яких є Л. Б. Лук’янова. Матеріал згруповано 

у підрозділи «Доктори наук» та «Кандидати наук» за алфавітом прізвищ. 

Допоміжний апарат біобібліографічного посібника – це: 

• переднє слово від упорядника; 

• іменний покажчик, в якому наведено прізвища авторів, співавторів, 

упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в 

бібліографічних записах; 

• алфавітний покажчик назв праць вченого;  

• схеми групування матеріалу (зміст). 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено згідно з чинними 

державними стандартами України. Джерелами відбору документів є каталоги 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та картотеки ДНПБ 

України імені В.О. Сухомлинського НАПН України, бібліотеки та інших державних 

бібліотек України. Більшість публікацій, що увійшли до покажчика, було 

опрацьовано de visu. Астериском (*) позначено видання, які не вдалося віднайти. 

Покажчик адресовано науковцям, аспірантам, докторантам, інженерно-

педагогічним працівникам, слухачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, 

працівникам науково-методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, освітянських 

бібліотек, студентам вищих навчальних закладів та всім, хто цікавиться проблемами 

теорії та історії педагогіки, неперервної професійної освіти, теорії та методики, 

навчання дорослого населення. 

  



Наукові обрії життєтворчості ЛАРИСИ ЛУК’ЯНОВОЇ  

  



 

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ Л.Б. ЛУК’ЯНОВОЇ 

 

1956 р. 

 

1974 р. 

– 

 

– 

Народилася 17 грудня в м. Коломия Івано-

Франківської області 

Закінчила Коломийську середню загальноосвітню 

школу № 9  

1981 р. – Закінчила біологічний факультет Київського 

університету ім. Т.Г. Шевченка, здобула спеціальність 

біолог-фізіолог, викладач біології і хімії 

1984–1990 

рр. 

– Працювала на посаді вихователя гуртожитку, 

викладача біології у Київському енергетичному 

технікумі  

1990 р. 

 

– Прийнята на посаду молодшого наукового 

співробітника лабораторії профтехосвіти Інституту 

педагогіки АПН України 

1991 р. – 

 

Зарахована у цільову аспірантуру за спеціальністю 

«Теорія і історія педагогіки» 

1994 р. – Захистила дисертацію на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.01 «Формування екологічної 

культури учнів ПТУ в процесі вивчення предметів 

професійно-технічного циклу» 

1994 р. – 

 

Молодший науковий співробітник лабораторії 

профтехосвіти Інституту педагогіки і психології 

проф.освіти АПН України 

1995 р. – 

 

Старший науковий співробітник лабораторії 

профтехосвіти Інституту педагогіки і психології 

проф.освіти АПН України 

2001 р. – 

 

Старший науковий співробітник відділу дидактики 

професійної освіти Інституту педагогіки і психології 

проф.освіти АПН України 

2003 – 2006 

р. р. 

– 

 

Навчання в докторантурі 

2006 р. – Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і практика 

екологічної освіти у професійно-технічних навчальних 

закладах» 



2007 р. – 

 

Старший науковий співробітник відділу андрагогіки 

Інституту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України 

2008 р. – Завідувач відділу андрагогіки Інституту пед. освіти і 

освіти дорослих НАПН України 

2009 р. – Присвоєно вчене звання професора 

2015 р.  – Директор Інституту пед. освіти і освіти дорослих 

НАПН України  

2015 р. 

 

– Голова Правління Української асоціації, яку у червні 

2016 року було прийнято до Європейської асоціації 

освіти дорослих 

2016 р. – Обрана членом-кореспондентом Національної академії 

педагогічних наук України 

 
2003 р. 

 

2011 р. 

 

2014 р. 

 

2016 р. 

 
– 

 

– 

 

– 

 

– 

Нагороди: 
нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і 

науки України «Відмінник освіти України» 

нагороджена медаллю НАПН України 

«К.Д.Ушинський» 

нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України 

присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України» 

 

  



 

 

МАТЕРІАЛИ ПРО НАУКОВО-ТВОРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОГО 

 

2015 

 

1. Відбулися Установчі збори засновників Української асоціації освіти 

дорослих / інф. «Педагогічної газети» // Пед. газета. – 2015. – Трав./Черв. 

(№ 3). – С. 5. 

   13 травня відбулися Установчі збори засновників Громадської 

спілки «Українська асоціація освіти дорослих», в роботі яких взяли участь 15 

юридичних осіб. Членами Правління Громадської спілки «Українська асоціація 

освіти дорослих» обрано: … Ларису Лук’янову, директора Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

2. Досвід Естонії у контексті українських андрагогічних перспектив / інф. 

«Педагогічної газети» // Пед. газета. – 2015. – Трав./Черв. (№ 3). – С. 5. 

   У травні 2015 р. українська делегація в складі…. Лариси Лук’янової 

[та ін.] відвідала Естонію для вивчення досвіду підготовки фахівців для освіти 

дорослих. 

3. Львівщина запрошує на Дні освіти дорослих / інф. «Педагогічної газети» 

// Пед. газета. – 2015. – Верес./Жовт. (№ 5). – С. 7. 

    5 – 10   жовтня 2015 р. під час міжнародних Днів освіти дорослих 

відбулися круглі столи, конференції, форуми з освіти дорослих. «…ми приречені 

навчатися усе життя. Коли говоримо про освіту дорослих, то головною 

функцією її є адаптаційна, безумовно, через навчання. Є багато верств 

дорослого населення, які чекають на нашу допомогу – це і люди з особливими 

потребами, це і мігранти, і особи «третього віку», це і ув’язнені, безробітні 

[та ін.] зазначила у своєму виступі директор Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України Лариса Лук’янова. 

4. Прес-конференція до Днів освіти дорослих в Україні – 2015 // Справи 

сімейні. – 2015. – № 10. – С. 20–21. 

   Про виступ директора Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України Лариси Лук’янової на прес-конференції до 

міжнародних Днів освіти дорослих у Львові. В своєму виступі Лариса 

Лук’янова уточнила, що освіта дорослих – це в жодному разі не освіта осіб 

«третього віку», це незвичайно важлива ланка освіти – це і люди з особливими 

потребами, це і мігранти, це і освіта ув’язнених. Освіта дорослих – це саме та 

ланка, що здатна дуже швидко реагувати на запити суспільства. 

5. Тименко В. Міжнародні дні освіти дорослих на Львівщині, 5-10 жовт. 2015 р. 

під патронатом Національної комісії України в справах ЮНЕСКО / Володимир 

Тименко, Параска Доценко // Пед. газета. – 2015. – Листоп. - Груд. (№ 6). – С. 4. 

   У роботі круглого столу «Розвиток громадянських 

компетентностей дорослих в Україні: проблеми і перспективи» взяли участь… 

директор Інституту пед. освіти і освіти дорослих НАПН України Лариса 



Лук’янова. 

6. Українська асоціація освіти дорослих – наша мета «Суспільство, яке 

навчається впродовж життя» : інтерв’ю з Головою правління Громадської 

спілки Ларисою Лук’яновою / розмову вела Лідія Рапіна, голов. ред. 

«Педагогічної газети» // Територія успіху : практико-орієнтований додаток до 

зб. наук. пр. «Освіта дорослих : теорія, досвід, перспективи». – 2015. – № 1 : 

Центри освіти дорослих. – С. 1–3. 

   В інтерв’ю Лариса Борисівна зауважила … «розвиток 

неформальної освіти є вагомим закономірним чинником розбудови 

демократичних процесів в освіті. Вона є важливою складовою концепції 

неперервного навчання, дає змогу дорослим людям набувати нові знання й 

уміння, фрмувати нові погляди…».  

 

2016 

7. Вітання Ларису Лук’янову директора Інституту пед. освіти і освіти 

дорослих НАПН України з обранням членом-кореспондентом Національної 

академії педагогічних наук України / Відділення професійної освіти і освіти 
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