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І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

НАПН УКРАЇНИ 

  

У 2010 році Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

ставив перед собою такі завдання: 

 вчасно спланувати і затвердити науково-дослідну роботу, якісно оформити 

наукову продукцію за перехідними темами та за заключною темою; 

 актуалізувати тематику майбутніх науково-дослідних робіт (нових і тих, що 

продовжуються), максимально наблизивши їх до потреб педагогічних навчальних 

закладів; 

 поліпшувати якісний склад наукових кадрів; 

 поліпшити кількісний і якісний склад здобувачів наукових ступенів, 

враховуючи входження України у Болонський процес; 

 залучити до навчання в аспірантурі та докторантурі досвідчених практичних 

працівників навчальних закладів різних рівнів акредитації; 

 продовжувати роботу наукового проблемного семінару з актуальних 

проблем дидактики і методики організації та проведення науково-дослідних робіт; 

 максимально забезпечити друкування напрацьованих наукових матеріалів у 

провідних наукових фахових виданнях; 

 забезпечити систематичне видання фахових науково-методичних журналів: 

«Педагогіка і психологія професійної освіти», «Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика» та збірників наукових праць: «Освіта дорослих: теорія, досвід, 

перспективи», «Педагогічний процес: теорія і практика», «Педагог професійної 

школи», «Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український, 

українсько-польський щорічник», «Сучасні інформаційні технології та інноваційні 

методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». 

Тематику наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України на 2010 рік розроблено з урахуванням законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», положень Національної 

доктрини розвитку освіти, постанови Верховної Ради України «Про стан і 

перспективи розвитку професійно-технічно освіти в Україні» від 3 квітня 2003 року, 

Концепції розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні, 

затвердженої 5 липня 2004 року, Указу Президента України «Про додаткові заходи 

щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні» від 18 вересня 2004 

року, Державної програми «Вчитель», Указу Президента України «Про основні 

напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» від 3 

серпня 1999 р., Концепції розвитку системи підвищення кваліфікації працівників на 

період до 2010 року, затвердженої Кабінетом Міністрів України 20 березня 2006 р., 

Положення «Про професійне навчання кадрів на виробництві» Міністерства праці і 

соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України” від 26 березня 

2001 р. 

Значну увагу планувалося приділити дослідженню таких проблем: професійне 

навчання дорослого населення у ПТНЗ і на виробництві; розвиток педагогічної 



 

 

 

4 

майстерності викладача в умовах неперервної освіти; інноваційні педагогічні 

технології підготовки педагога вищої школи; аксіологічний підхід до змісту 

навчання і виховання майбутніх педагогів; естетичні та етичні засади особистісного 

розвитку педагога; технології професійної орієнтації населення в умовах ринку 

праці; розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності; модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному 

освітньому просторі. 

Більшість із поставлених завдань успішно виконано. 

Поліпшено якісний склад наукових кадрів. У звітному році працівниками 

інституту захищено дві докторські та три кандидатські дисертації. Направлено до 

цільової докторантури один працівник інституту та до цільової аспірантури  один 

працівник з відривом від виробництва. 

Виправдовує себе діюча структура інституту, відповідно до якої функціонує 8 

відділів: теорії та історії педагогічної майстерності; інноваційних педагогічних 

технологій; андрагогіки; виховних систем у педагогічній освіті; педагогічної 

естетики та етики; порівняльної професійної педагогіки; психології профорієнтації і 

професійного розвитку; педагогічної психології і психології праці. 

Протягом року відбулися певні кадрові зміни, викликані необхідністю 

удосконалення кадрового забезпечення з метою якісного виконання науково-

дослідних тем.  

Для виконання поставлених завдань адміністрація інституту посилила роботу 

щодо контролю за ходом і якістю виконання індивідуальних планів науково-

дослідної роботи. Як результат, значно покращилися організація і проведення 

експериментальної роботи; всі наукові дослідження є фундаментальними, але 

невід’ємною складовою кожної теми є прикладний аспект, що забезпечує 

зацікавленість навчальних закладів у результатах наукових досліджень; налагоджені 

тісні зв’язки для співпраці з професійними навчальними закладами різних типів і 

різних рівнів акредитації; мала місце велика наукова і громадська зацікавленість 

Міжнародними і Всеукраїнськими науково-практичними конференціями, 

підготовленими і проведеними інститутом. 

Слід відзначити також і систематичне видання науково-методичних фахових 

журналів «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Неперервна професійна 

освіта: теорія і практика», що сприяє можливості опублікування результатів 

наукових досліджень співробітників інституту. Журнали зареєстровані у ВАК 

України як провідні наукові фахові видання з педагогіки і психології. Вагоме місце 

серед наукових видань займають також польсько-український, українсько-польський 

щорічник «Професійна освіта: педагогіка і психологія», збірники наукових праць 

(періодичні видання) «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми», «Педагогічний процес: теорія і практика». Ці 

видання також зареєстровані ВАК України як провідні наукові фахові видання з 

педагогіки і психології. 

У 2010 році виконувалося всього 8 тем (7 – заключних, які розпочато у 2008 

році); 1 – перехідна, розпочато у 2009 році. Виконання їх здійснювалося відповідно 

до плану НДР та технічних завдань. Всього за наслідками виконання науково-
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дослідних тем у 2010 році опубліковано 259 наукових праць, основні з них: 16 

монографій, 21 навчальний посібник, 3 навчальні програми, 1 концепція, 4 

методичних посібники, 4 методичних рекомендацій, 4 словники (довідники), 154 

статті, опублікованих у фахових виданнях, 22 статей - у збірниках наукових праць і 

матеріалів конференцій, в т.ч. 30 праць опубліковано у закордонних виданнях.  

Науковими працівниками інституту підготовлено і успішно проведено 4 

Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, 9 регіональних 

конференцій та інших масових заходів; співробітники інституту брали участь у 129 

Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, 

симпозіумах, наукових семінарах, педагогічних читаннях та інших масових заходах 

(виставках, презентаціях, “круглих столах” тощо).  

Регулярно й цілеспрямовано працювала вчена рада інституту, систематично 

обговорювалися питання, які стимулювали якісне і своєчасне виконання плану 

науково-дослідної роботи, пов’язані з аналізом ходу виконання державних, 

національних, комплексних, цільових та інших програм. На належному рівні 

готувалися необхідні матеріали, рішення, інформації, інші документи стосовно 

науково-дослідної роботи і своєчасно направлялися у Президію НАПН України.  

Результати науково-дослідної роботи інституту, отримані у 2010 році, 

опубліковані монографії, навчальні та методичні посібники і рекомендації, наукові 

статті та підготовлені до друку праці (за умови їх опублікування) сприятимуть 

удосконаленню навчально-виховного процесу у професійних навчальних закладах 

різних типів та різних рівнів акредитації, а підручники, підготовлені науковцями 

інституту, мають і матимуть широке впровадження у загальноосвітніх, професійних 

та вищих навчальних закладах. Ряд наукових результатів та рекомендації щодо 

удосконалення існуючої системи підготовки робітника, молодшого спеціаліста, 

бакалавра, спеціаліста взагалі і вчителя зокрема, майстра виробничого навчання 

подані для розгляду у відповідні управління Міністерства освіти і науки України та 

Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної Академії 

педагогічних наук України. 

 

ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ  

РОБОТИ 

 

У 2010 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

виконувалося 8 науково-дослідних тем, розподілених за 5 напрямами:  

 

Вища педагогічна освіта. 

1.1. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти 

(РК №  0107U000269) 

1.2. Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога вищої школи 

(РК № 0108U000440) 

1.3. Аксіологічний підхід до змісту навчання і виховання майбутніх педагогів 

(РК № 0108U001633) 
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Методологічні і теоретичні проблеми професійної освіти.  

2.1. Теорія і практика професійного навчання дорослого населення у ПТНЗ і на 

виробництві (РК № 0107U011776) 

2.2. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному 

освітньому просторі (РК №0108U0006) 

 

Неперервна освіта.  

3.1. Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога (РК № 108U000184) 
 

Соціалізація особистості в системі професійно-технічної освіти. 

4.1. Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці 

(РК № 0108U000715) 
 

Теоретичні засади організаційної психології та психології праці. 

5.1. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності 

(РК № 0107U011443) 

 На кінець 2010 року науково-дослідні теми виконували 75 осіб, у тому числі: 

 

а) 61 штатних працівників, з них: 

– докторів наук – 18; 

– кандидатів наук – 24; 

      – без наукового ступеня – 19; 

б) 14 сумісники, з них: 

– докторів наук – 7; 

– кандидатів наук – 6; 

      – без наукового ступеня – 1. 

 

До виконання науково-дослідної роботи залучався науковий актив інституту: 

11 докторантів; 68 аспірантів (57 – без відриву від виробництва, 11– з відривом від 

виробництва); 17 наукових кореспондентів (7 - доктори наук, 8 - кандидатів наук, 2 

особи без наукового ступеня); 49 пошукувачів, прикріплених до інституту (9 – для 

роботи над докторською дисертацією; 21 – для роботи над кандидатською 

дисертацією); 19 осіб прикріплені для складання кандидатських іспитів).  

У 2010 році в інституті виконувалося 8 тем, 7 – закінчені, розпочаті у 2008 

році, 1 тема – перехідна, розпочата у 2010 році.  

2.1. Теорія і практика професійного навчання дорослого населення у 

ПТНЗ і на виробництві (РК № 0107U011776; 2008-2010 рр.). Науковий керівник – 

доктор педагогічних наук, професор Лук’янова Л.Б. 

Визначені напрями дослідження реалізовувалися шляхом розв’язання таких 

конкретних проблем: 

1. Екологічна компетентність інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (Лук’янова Л.Б.). 

2. Теорія навчання. Дидактика і методика навчального предмету 

(Гончаренко С.У.). 

3. Теоретико-методологічні засади розвитку освіти впродовж життя 

(Ничкало Н.Г.). 

4. Методичні основи професійно-педагогічного вдосконалення майстрів 

виробничого навчання художнього профілю (Радкевич В.О.). 

5. Організаційно-педагогічні засади професійного навчання незайнятого 
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населення на виробництві (Скульська В.Є.). 

6. Розвиток теорії і практики освіти дорослих (Аніщенко О.В.). 

7. Дидактичні засади економічної освіти інженерно-педагогічних працівників 

ПТНЗ і коледжів (Носаченко І.М.). 

8. Концептуальні засади підготовки педагогічної персоналу для професійного 

навчання на виробництві (Щербак О.І). 

9. Теоретичні і методологічні засади підготовки педагогічного персоналу для 

освіти дорослих (Філатова Л.М.). 

10.  Розвиток графічної грамотності кваліфікованих робітників машинобудівної 

галузі (Дорошенко Н.І.). 

11.  Психологічні засади неформальної освіти дорослих (Зінченко С.В.). 

12.  Формування готовності до самоосвіти інженерно-педагогічних працівників 

ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (Баніт О. В.) 

У процесі дослідження над темою „Екологічна компетентність інженерно-

педагогічних працівників ПТНЗ і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації” (Лук’янова Л.Б.) доведено, що методика формування екологічної 

компетентності спеціаліста ґрунтується на екологізації навчально-виховного 

процесу й пов’язана із диференціацією обсягу навчальної екологічної інформації. 

Існують певні алгоритми екологізації навчального процесу, перше місце серед яких 

посідає методична проблема щодо світоглядного рівня особистості, з яким 

безпосередньо стикаються проблеми соціоекологічної підготовки, далі рівень 

ознайомлення з екологічними проблемами професійної сфери діяльності; 

завершальним етапом є перехід від теорії до практики і навпаки, що доцільно 

назвати екологічною практичністю. Встановлено, що екологізація навчально-

виховного це систематизована педагогічна діяльність, яка включає шляхи 

формування інтелектуального розвитку учнів/студентів на засадах морально-

етичного виховання і екологізацію практичної діяльності майбутніх фахівців. 

Доведено, що для екологізації навчально-виховного процесу необхідні певні 

дидактичні умови та організаційно-педагогічні заходи. З’ясовано, що це вимагає від 

викладачів пошуку конкретних видів організаційно-методичної діяльності, які 

оптимальною мірою сприяють досягненню визначеної мети екологізації спеціальних 

дисциплін. Розв’язання даної проблеми уможливлюється за умови комплексного 

використання доцільних форм і методів екологізації спеціальних дисциплін. 

За темою „Теорія навчання. Дидактика і методика навчального предмету” 

(Гончаренко С.У.) в результаті теоретичного аналізу конкретної проблеми 

встановлено, що уявлення про об’єкт дидактичного дослідження – про зміст і процес 

(методи, організаційні форми) навчання є більш-менш загально прийнятим. В 

результаті здійсненого аналізу встановлено, що в освітній діяльності об’єктивно 

існують педагогічні закони і закономірності навчального процесу, однак до 

останнього часу вчені-педагоги утримуються від регулювання педагогічних законів і 

закомірностей взагалі і дидактичних законів зокрема. Законом у дидактиці можна 

вважати внутрішній зв'язок явищ навчання, який обумовлює їх необхідний прояв і 

розвиток. В ході аналізу було встановлено, що крім педагогічних законів існують ще 

педагогічні закономірності. Дія закономірності проявляється у вигляді тенденцій, які 
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визначають основну лінію розвитку того чи іншого педагогічного явища. 

Закономірності можуть становити окремі частини закону. 

При розробці теми „Теоретико-методологічні засади розвитку освіти 

упродовж життя” (Ничкало Н.Г.) доведено, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства особливо важливого значення набуває проблема освіти особистості 

упродовж життя. Якщо традиційна освітня система зорієнтована переважно на 

учнівську й студентську молодь, то у контексті освіти упродовж життя значна увага 

приділятиметься освіті дорослого населення, громадян третього віку. Другий підхід 

за своєю сутністю є інноваційним. Передбачає певні задачі розвитку, 

характеризується новими ідеями, вимагає осучасненої гуманістично орієнтованої, 

демократичної організації діяльності. Саме нові ідеї, їхня ґрунтовність гарантують 

успішність того або іншого проекту, ініціюють запит на відповідні інформаційні й 

кваліфікаційні ресурси. Водночас саме на етапі реалізації й освоєння ресурсів може 

відбуватися „ломка” інноваційних проектів, „забування” ідей, або не вистачає 

ресурсів. Розгортання і довге існування інноваційних освітніх проектів можливе  

тільки на самостійних майданчиках, незалежних від ієрархічної системи управління 

У науково-дослідній роботі „Розвиток теорії і практики освіти дорослих” 

(Аніщенко О.В.) було опрацьовано літературні й електронні джерела з теми 

(законодавчі й нормативні документи, дисертації, монографії, навчально-методичні 

й довідкові видання, наукові статті). Аналіз дослідницьких матеріалів показав, що 

андрагогічний підхід спрямований на інтеграцію індивідуального, творчого, 

особистісно орієнтованого та інших підходів. Він являє собою процес 

стимулювання, виховання, навчання й удосконалення дорослої людини під час 

професійної підготовки, підвищення кваліфікації. Виявлено, що сутність 

андрагогічного підходу полягає у навчанні, вихованні, стимулюванні й 

самовдосконаленні дорослої людини у процесі професійної підготовки і 

перепідготовки, врахуванні принципів, форм і методів навчання, соціального й 

індивідуального досвіду дорослої людини. З’ясовано, що зарубіжна система ОД є 

відкритою, самостійною, гнучкою, багатофункціональною, багатопрофільною, 

адаптивною структурою, що охоплює взаємопов’язані і взаємодіючі системотвірні 

компоненти, які забезпечують її динамічний і випереджувальний розвиток. 

Доведено, що функціонування системи професійної підготовки дорослих 

здійснюється на основі загальнометодологічних та андрагогічних принципів.  

Згідно тематичного плану з теми „Методичні основи професійно-

педагогічного вдосконалення майстрів виробничого навчання художнього 

профілю” (Радкевич В.О.) було розроблено й апробовано модель професійного 

навчання учнівської молоді в системі „Педагогічна майстерня майстра художнього 

ремесла”. Доведено, що такі майстерні можуть утворюватися у ПТНЗ художнього 

профілю з усіх професій художнього спрямування. Керівниками педагогічних 

майстерень художнього ремесла, як правило, призначаються особи із числа 

педагогів або художників, які мають досвід педагогічної роботи й авторський 

творчий стиль виготовлення та оздоблення виробів народних художніх промислів і 

ремесел, а також бажання передати його молоді. Теоретично обґрунтовано роль 

майстра художнього ремесла в такій системі навчання. Вона полягає у забезпеченні 

педагогічної взаємодії з учнями, яких він приймає в свою групу (не більше 5–6 
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чоловік) за результатами співбесіди, виконаних ними самостійних творчих робіт, 

контрольних завдань, тестів. Запропонована кількість учнів зумовлена специфікою 

навчання професії художніх промислів і ремесел, зокрема значним обсягом 

індивідуальних практичних робіт, які вони виконують під час вивчення професійно 

спрямованих теоретичних дисциплін, особливо на заняттях з виробничого навчання, 

під час виробничої практики. 

Згідно технічного завдання у 2010 році за темою „Дидактичні зсади 

економічної освіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і коледжів” 

(Носаченко І.М.) у ході проведення дослідження виявлено, що стан сучасної 

економічної освіти в Україні обумовлений необхідністю переходу до нових засад 

формування та розвитку економічних знань, орієнтованих на поглиблений аналіз 

економічних процесів, явищ; сучасного економічного мислення і економічної 

культури молоді. Обґрунтовано, що світовий досвід з об’єктивною необхідністю 

підійшов до завдання першочергової значущості – формування конкурентоздатної 

особистості, спроможної до ефективної самореалізації в ринкових умовах розвитку 

суспільства, якій притаманне уміння бачити наперед, об’єктивно оцінювати 

майбутнє і виконувати відповідні дії. Доведено, що рівень економічної освіти 

повинен розглядатися в контексті рівня розвитку економіки країни, зрозуміло, що 

між рівнем організації економічної освіти і соціально-економічним розвитком існує 

тісний взаємозв’язок. Виявлено, що підвищенням ефективності економічної освіти є 

організація самостійної роботи студентів, як одного з видів навчальної діяльності 

при засвоєнні економічного матеріалу. Доведено, що економічне виховання у 

широкому розумінні – це організована педагогічна діяльність, спрямована на 

формування економічної свідомості через поєднання економічних знань, 

формування економічних умінь і навичок, пов’язаних з економічною 

цілеспрямованою діяльністю, формування економічно значущих якостей 

особистості, розвиток економічного мислення. 

За темою „Теоретичні і методологічні засади підготовки педагогічного 

персоналу для освіти дорослих” (Філатова Л.М.) було виявлено, що вихідні 

концептуальні положення щодо змісту й організації процесу самоосвіти ґрунтуються 

на основі Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), 

Національної доктрини розвитку освіти, Закону України „Про освіту”. Доведено, що 

розвиток освіти та самоосвіти приводить до автономізації останньої як самостійного 

соціокультурного феномена. Обґрунтовано, що актуалізація особистісного моменту 

в освіті, перенесення акценту на самоосвітню діяльність вбачається в тому, що 

особистість самостійно формує, „створює” себе, використовуючи самоосвіту як 

інструмент самореалізації, самоактуалізації, самовдосконалення – а це в умовах 

сучасності самоосвіти особистості стає надзвичайно важливою проблемою. Від її 

оптимального вирішення залежить соціальна мобільність і загальна культура 

особистості, перспективи розвитку суспільства та його соціальних інститутів. 

За темою „Організаційно-педагогічні засади професійного навчання 

незайнятого населення на виробництві” (Скульська В.Є.) здійснено аналіз стану 

наукової розробки проблеми у педагогічній теорії й практиці, який  показав, що  

дане дослідження є міждисциплінарним і охоплює окрім педагогічної науки питання 

психології, соціології та економіки. Виявлено наукові основи професійного навчання 
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незайнятого населення. З’ясовано, що зусиллями вітчизняних науковців 

обґрунтовано окремі теоретико-методологічні й методичні аспекти  професійного 

навчання незайнятого населення, певного розвитку набула нормативно-правова база. 

Обґрунтовано, що психолого-педагогічні особливості професійного навчання 

незайнятого населення ґрунтуються на положеннях, викладених у працях 

вітчизняних й зарубіжних вчених з проблем філософії освіти; неперервної 

професійної освіти; професійного навчання на виробництві; теорії особистості та 

психології професійної освіти; освіти дорослих; професійної орієнтації та 

психологічної підтримки незайнятих громадян; професійної освіти за кордоном. 

У темі „Концептуальні засади підготовки педагогічної персоналу для 

професійного навчання на виробництві” (Щербак О.І). було доведено, що 

організація підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання, що поєднує 

психолого-педагогічну і методичну підготовку та ознайомлення з новими 

технологіями галузі, підвищення або підтвердження робітничої кваліфікації дає 

можливість підвищити їх професійну компетентність. Встановлено, що професійна 

компетентність залежить від ряду компетенцій, які мають бути сформовані у процесі 

навчання: соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні. До 

компетенцій соціально-особистісних відноситься: розуміння та сприйняття етичних 

норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики); 

розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність 

учитися; здатність до критики й самокритики; креативність, здатність до системного 

мислення; адаптивність і комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; 

турбота про якість виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність; 

освоєння додаткових кваліфікацій; розуміння необхідності гуманного ставлення до 

учнів. До загальнонаукових компетенцій відносяться: базові уявлення про основи 

філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й 

соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей. До інструментальних 

компетенцій відносяться: здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

оволодіння і прикладне використання однієї з іноземних мов у соціальній та 

професійній сферах. 

У ході дослідження за темою „Психологічні засади неформальної освіти 

дорослих” (Зінченко С.В.) було визначено, що неформальна освіта дорослих 

характеризується: суспільним характером керівництва; варіативністю програм і 

термінів навчання; поєднанням форм наукових і прикладних знань; добровільним 

характером навчання; систематизованістю навчання; цілеспрямованою діяльністю 

тих, хто навчається; спрямованістю на задоволення освітніх потреб окремих 

соціальних, професійних груп; створенням комфортного освітнього середовища для 

спілкування дорослих; можливістю психологічного захисту в умовах соціальних 

змін. У ході дослідження виявлено, що призначення неформальної освіти дорослих 

полягає в перетворенні внутрішнього світу дорослої людини і проходить у кілька 

етапів: прийняття людиною на себе відповідальності за власні дії, результат яких 

завчасно невідомий; переживання стосовно реалізації різних варіантів майбутнього, 

власної приналежності до побудови образу бажаного результату, здібності 

реалізувати задумане; реалізація можливостей, що відкриваються в певній 

діяльності; прийняття відповідального рішення про припинення дій; усвідомлена 
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оцінка результату як особистісного новоутворення, що досягається завдяки власній 

активності. Виявлено, що підвищення вимог до інтелекту дорослої людини, до її 

мобільності і здатності постійно навчатися, відбувається в умовах технічного 

прогресу, появи нових професій, великого накопичення інформації і розширення 

масштабів людської діяльності. 

У науково-дослідній роботі „Розвиток графічної грамотності 

кваліфікованих робітників машинобудівної галузі” (Дорошенко Н.І.) опрацьовано 

та проаналізовано наукову, навчальну та методичну літературу, нормативні матеріали та 

передовий педагогічний досвід за темою дослідження, визначено й теоретично 

обґрунтовано головну мету графічної підготовки кваліфікованих робітників 

машинобудівного профілю у ПТНЗ і на виробництві. 

Доведено, що реалізація завдання підвищення якості графічної підготовки 

фахівців і забезпечення на цій основі конкурентноздатності та мобільності робітників 

машинобудівної галузі на ринку праці вимагає суттєвої модернізації, удосконалення 

існуючої системи організації навчального процесу, перетворення її в інноваційну – за 

змістом і результатом освіти, процесуально, організаційно тощо. З’ясовано, що 

андрагогічна модель графічної підготовки кваліфікованих робітників для 

машинобудівної галузі відрізняється від педагогічної моделі, а саме, методикою та 

методами навчання. Визначено основні характеристики компетентності викладача 

графічної підготовки робітників для машинобудівної галузі. Розроблено та 

впроваджено нову адаптивну технологію викладання машинобудівного креслення, а 

також модель навчання в якій учень активно і безпосередньо бере участь в організації і 

у процесі навчання. 

Згідно технічного завдання у 2010 році за темою „Формування готовності до 

самоосвіти інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ і ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації” (Баніт О. В.) у ході дослідження обґрунтовано, що процес 

формування готовності до самоосвіти доцільно розглядати через призму цінностей і 

мотивів особистості. Водночас сам процес самоосвіти доцільно брати до уваги як 

шлях перебудови зовнішніх впливів у внутрішні процеси – спрямованість, інтереси, 

потреби, мотиви та ін. Важливою умовою успішної діяльності інженерно-

педагогічних працівників по самоосвіті усвідомлення необхідності освіти протягом 

життя, постійного вдосконалення професійної майстерності. У ході дослідження 

виявлено, що однією із важливих умов реалізації програми самоосвіти інженерно-

педагогічного працівника є участь у різного роду виставках, педагогічних 

фестивалях, в науково-пошуковій діяльності. У ході дослідження нами виокремлено 

найбільш сутнісні характеристики готовності до самоосвіти інженерно-педагогічних 

працівників ПТНЗ та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації., зокрема: 1) наявність світоглядної 

позиції, педагогічної культури, мотивів діяльності; 2) здатність інтегрувати, 

переносити й використовувати психолого-педагогічні знання і досвід у конкретні 

педагогічні ситуації з урахуванням відповідних обставин; 3) здатність і готовність 

приймати обґрунтовані рішення, обираючи найбільш оптимальний для даної 

педагогічної ситуації варіант; 4) комунікативні уміння, які дозволяють доцільно 

організовувати взаємодію зі студентами; 5) прагнення й здатність розвивати власний 

професійний, особистісний потенціал, освоювати нові способи інженерно-

педагогічної діяльності. 
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фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – К., 2010. – (0,4 д.а.). 

Робота розглядалася і обговорювалася на засіданні відділу андрагогіки 11 

листопада 2010 р., протокол № 12; на засіданні вченої ради Інституту 25 листопада 

2010 р., протокол № 10.  

За результатами розгляду прийнято рішення: робота виконана згідно з 

технічним завданням НДР, цільової комплексної програми виконавців і відповідає 

напряму та змісту завдань 2010 р.  

2.2. Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога вищої школи 

(РК № 0108U000440; 2008-2010 рр.). Науковий керівник – доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент АПН України Сисоєва С.О. 

Визначені напрями дослідження реалізувалися шляхом дослідження таких 

конкретних проблем: 

1. Теоретико-методологічні і методичні засади розробки технологічного 

комплексу підготовки педагога вищої школи у вищих навчальних закладах 

непедагогічного профілю (Сисоєва С.О.). 

2. Інноваційні педагогічні технології застосування методів теорії імовірностей і 

математичної статистики в педагогічній теорії і практиці при підготовці 

педагога вищої школи (в непедагогічних навчальних закладах) 

(Воловик П.М.). 

3. Андрогогічні засади підготовки педагога вищої школи (Сігаєва Л.Є.). 

4. Формування міжособистісної толерантності педагога вищої школи засобами 

інноваційних педагогічних технологій (Гончарук Т.О.). 

5. Теоретико-методологічні засади формування економічної культури педагогів 

вищої школи (Вінник Н.І.).  

6. Впровадження інформаційних технологій у психолого-педагогічну підготовку 

педагога вищої школи непедагогічного профілю (Артеменко І.Е.).  
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7. Застосування інноваційних педагогічних технологій при організації 

підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ недержавної форми власності 

(Князська В.В.).  

8. Впровадження здоров’язберігаючих технологій у професійну підготовку 

педагога вищої школи в умовах магістратури (Сущенко Л.П.).  

9. Впровадження Інтернет-технологій у професійну підготовку  педагога вищої 

школи (Мороз О.О.). 

 Згідно технічним завданням і календарним планом у 2010 році за науково- 

дослідною роботою по темі „Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога 

вищої школи” обґрунтовано теоретичні і методичні засади розробки та організаційно-

методичні умови впровадження інноваційних педагогічних технологій підготовки 

педагога у вищих навчальних закладах педагогічного і непедагогічного профілю.  

При розробці теми „Теоретико-методологічні і методичні засади розробки 

технологічного комплексу підготовки педагога вищої школи у вищих навчальних 

закладах непедагогічного профілю” (Сисоєва С.О.) було розроблено та 

обґрунтовано теоретико-методологічні і методичні засади розробки технологічного 

комплексу підготовки педагога вищої школи та зроблено висновок, що якість 

підготовки педагога вищої школи значною мірою залежить як від формування та 

удосконалення його педагогічної компетентності, яка, перш за все повинна 

здійснюватися на етапі навчання у магістратурі, так й  визначається структурою 

педагогічних освітніх установ і рівнем технологічного забезпечення процесу 

підготовки педагога вищої школи.  

Доведено, що система підвищення кваліфікації педагогів вищих 

навчальних закладів повинна бути відносно автономною та найбільш гнучкою 

підсистемою неперервної професійної освіти.  

Показано, що підготовка педагогів вищої школи повинна базуватися на 

андрагогічній моделі навчання, яка б забезпечувала модульний характер 

підготовки, можливість рефлексії власного досвіду, динамічність, індивідуальність 

і варіативність в отриманні необхідних знань. Така підготовка набуває значної 

ефективності і зручності для викладачів, якщо здійснюється за очно-дистанційною 

формою навчання.  

 Навчальні модулі повинні надавати можливість: поповнення знань у 

науковій галузі, яка відображається предметом викладання; поповнення знань 

з педагогіки і психології, сучасних освітніх інновацій , педагогічних технологій 

навчання; підвищення методологічної і методичної культури викладача,  

формування і розвиток методичних знань щодо сучасних форм організації 

навчального процесу у вищій школі, зокрема дистанційної; підвищення рівня 

інформаційної культури; розвитку професійно-значущих якостей викладача як 

педагога рефлексії уміння, практичні методи професійно-творчого саморозвитку 

і в результаті розробити індивідуальну траєкторію зміни власного стилю 

педагогічної діяльності відповідно до своїх психофізичних можливостей, 

здібностей, цінностей, вимог інноваційного середовища вищого навчального 

закладу; розвитку комунікаційних умінь, здатності до спілкування.  

 За темою „Інноваційні педагогічні технології застосування методів теорії 

ймовірностей і математичної статистики в педагогічній теорії і практиці при 
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підготовці педагога вищої школи (в непедагогічних навчальних закладах)” 

(Воловик П.М.) за звітній період було розроблено педагогічні технології оцінювання 

ефективності методів навчання і виховання в навчальних закладах за допомогою 

параметричних і непараметричних критеріїв. Визначено зміст, обсяг і послідовність 

викладу матеріалу з теорії ймовірностей і математичної статистики,  необхідного для 

обробки результатів із психолого-педагогічних експериментів, статистичних даних 

навчальних закладів і органів народної освіти; сформульовано завдання і способи 

організації досліджень, які дають можливість встановлювати кореляційні зв’язки 

між змінними, що характеризують педагогічні явища і процеси. Дана класифікація 

зв’язків за їх формою (лінійні, криволінійні), розглянуті відмінності між ними, 

розкривається методика виявлення лінійних і криволінійних зв’язків та методи 

побудови кореляційних рівнянь, а також підготовлено до друку розділи монографії 

„Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці”. 
За темою „Андрагогічні засади підготовки педагога вищої школи” 

(Сігаєва Л.Є.) розроблено андрагогічні засади підготовки педагога вищої школи у 

вищих навчальних закладах; досліджено генезис та визначено зміст розвитку понять, 

які розкривають сутність підготовки педагога вищої школи як дорослої людини; 

запроваджено у практичну діяльність вищих навчальних закладів андрагогічний 

підхід при підготовці педагога вищої школи. Результати дослідження висвітлено у 

рукописі монографії „Підготовка педагога вищої школи: андрагогічний аспект”. 

У монографії визначаються основні засади підготовки педагога вищої школи у 

вищих навчальних закладах. Монографія призначена для викладачів і студентів 

вищих навчальних закладів, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми 

освіти дорослих. 

На основі результатів науково-дослідної роботи розроблено авторська 

навчально-тематична програма спецкурсу „Андрагогіка” (5 модулів), мета якої 

реалізувати андрагогічні підходи у професійній підготовці магістрів та викладачів 

вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та системи післядипломної 

освіти, закладів формальної та неформальної освіти. 

У науково-дослідній роботі за темою „Впровадження інформаційних 

технологій у психолого-педагогічну підготовку педагога вищої школи  

непедагогічного профілю” (Артеменко І.Е.) було визначено теоретичні та 

методичні засади підготовки педагога економічних дисциплін засобами 

інформаційних технологій; виявлено організаційно-методичні умови ефективного 

впровадження інформаційних технологій у процес психолого-педагогічної 

підготовки педагога у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю; 

розроблено та обґрунтовано технологію створення електронного підручника для 

психолого-педагогічної підготовки вчителя, яка включає такі етапи: відбір тексту та 

ілюстративного матеріалу до кожної теми підручника, вибір середовища, в якому 

створюватиметься підручник, розробка структури підручника і дизайну оформлення 

сторінок, розробка інтерфейсу, стратегії навігації за сторінками підручника, 

проведення тестування і корегування матеріалів електронного підручника, 

встановлення електронного комплексу на Web-сервері Internet-мережі, або локальні 

мережі університету, або на автономному комп’ютері, вирішення питання захисту 

електронного підручника від несанкціонованого доступу для зміни його змісту. 
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Узагальнення результатів дослідження дозволило розробити методичні 

рекомендації для викладачів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів 

акредитації “Психолого-педагогічна підготовка педагогів вищої школи засобами 

інформаційних технологій”. В методичних рекомендаціях надано інформацію про 

види інформаційних технологій їх характеристику і застосування в навчальному 

процесі; розкрито технологію створення електронного підручника; надано 

інформацію про забезпечення контролю психолого-педагогічних знань студентів за 

допомогою інформаційних технологій. 

У науково-дослідній роботі за темою „Формування міжособистісної 

толерантності педагога вищої школи засобами інноваційних педагогічних 

технологій» (Гончарук Т.О.) проаналізовано методичні підходи щодо формування 

міжособистісної толерантності викладачів (технології проектної діяльності, 

майстерень, колективної миследіяльності, діалогові і рефлексивні технології, які 

сприяють становленню толерантної свідомості). На підставі аналізу сучасних 

психолого-педагогічних підходів до формування толерантних відносин в процесі 

міжособистісної взаємодії виділено методологічні принципи формування 

міжособистісної толерантності педагога вищої школи: Обґрунтована модель 

толерантної особистості, яка базується на концепції тривимірної поетапно 

конкретизованої психологічної структури особистості В.В. Рибалки. Модель 

розглядається як система якостей, здібностей, нахилів, на формування яких має бути 

спрямований вплив психолого-педагогічного процесу. Модель покладено в основу 

тематичної програми вивчення дисципліни „Використання інноваційних 

педагогічних технологій в процесі професійно-особистісного становлення 

педагога вищої школи як толерантної особистості”. 

У науково-дослідній роботі за темою „Застосування інноваційних 

педагогічних технологій при організації підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ 

недержавної форми власності” (Князська В.В.) розроблено та обґрунтовано 

психолого-педагогічні основи впровадження інноваційних педагогічних технологій 

щодо організації підвищення кваліфікації викладачів в вищих навчальних закладах 

недержавної форми власності, виявлено організаційно-методичні умови 

застосування інноваційних педагогічних технологій при підвищенні кваліфікації 

викладачів. 

Узагальнення результатів дослідження дозволило розробити методичні 

рекомендації з проблем підвищення кваліфікації педагогів вищої школи недержавної 

форми власності за допомогою інноваційних  педагогічних технологій, для  

керівників, викладачів, методистів і студентів вищих навчальних закладів, а також 

розроблено навчальну програму для підвищення кваліфікації педагогів, які не мають 

спеціальної педагогічної освіти (базовий курс), та навчальну програму для 

підвищення кваліфікації педагогів, які залучаються до професійного навчання 

працівників на виробництві (курс для подальшого підвищення кваліфікації). 

У науково-дослідній роботі за темою „Впровадження Інтернет-технологій 

у професійну підготовку педагога вищої школи” (Мороз О.О.) проаналізовані 

теоретичні і методичні підходи щодо організації професійної підготовки педагога 

вищої школи з урахуванням Інтернет-технолоій. Зроблено висновок про доцільність 

створення розподіленого багатоступеневого інформаційного середовища, яке б 
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максимально повно охоплювало всіх учасників та організаторів навчально-

виховного процесу: учнів, студентів, викладачів, керівників структурних підрозділів 

тощо та  передбачало різний рівень доступу до інформації через впровадження 

Інтернет-технологій у процес підготовки педагога вищої школи. Результати 

дослідження висвітлено у рукописі методичних рекомендацій „Інтернет-технології 

у професійній підготовці педагога вищої школи”. 

У науково-дослідній роботі за темою „Теоретико-методологічні засади 

формування економічної культури педагогів вищої школи” (Вінник Н.І.) 
визначено теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх педагогів з 

урахуванням сучасних соціально-економічних умов розвитку суспільства; здійснено 

моніторинг сформованості економічної культури у аспірантів і докторантів. 

У науково-дослідній роботі за темою „Впровадження інформаційних 

технологій у психолого-педагогічну підготовку педагога вищої школи 

непедагогічного профілю” (Сущенко Л.П.) було визначено, що сутність 

здоров’язберігаючих технологій полягає в проведенні відповідних корегуючих, 

психолого-педагогічних, реабілітаційних заходів, класифіковано 

здоров’язбережувальні технології за характером діяльності на спеціальні 

(вузькоспеціалізовані) і комплексні (інтегровані), визначено організаційно-методичні 

умови ефективного використання здоров’язберігаючих технологій в професійній 

підготовці педагога вищої школи в умовах магістратури. Узагальнення результатів 

дослідження дозволило підготувати до друку рукопис методичного посібника 

„Здоров’язберігаючі технології у професійній підготовці педагога вищої школи 

в умовах магістратури”. 

Список основних публікацій виконавців НДР 

1. Воловик П.М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці: 

Монографія /за ред. В.Є.Береки. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – 250с (10,5 д.а.). 

2. Сігаєва Л.Є. Підготовка педагога вищої школи: андрагогічний аспект: 

монографія / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН 

України. – К.: ЕКМО. 2010. – 420с. (9 д.а.). 

3. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих / НАПН України, 

Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ЕКМО, 2010. – (12 д.а.). 

Ця робота розглядалася і обговорювалася на засіданні відділу інноваційних 

педагогічних технологій (протокол № 16 від 04 листопада 2010 року) і на вченій раді 

Інституту педагогіки і психології професійної освіти НАПН України 25 листопада 

2010 року протокол №10. 

Завдання дослідження за 2010 р. виконано. 

2.3. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального 

закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного 

суспільства (РК № 0107U000269; 2010-2012 рр.). Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник Солдатенко М.М.  

Визначені напрями дослідження реалізувалися шляхом дослідження таких 

конкретних проблем: 

1. Самоосвітня діяльність як засіб розвитку педагогічної майстерності викладача 

в умовах неперервної освіти (Солдатенко М.М.). 
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2. Концептуальні підходи до педагогічної майстерності – стратегічні домінанти 

свободи учіння (Зязюн І.А.). 

3. Формування змісту педагогічної освіти в класичних університетах 

(Лещенко М.П.). 

4. Розвиток мовної культури викладача вищого навчального закладу 

непедагогічного профілю (Семеног О.М.). 

5. Розвиток педагогічної майстерності викладачів гуманітарних дисциплін у 

непедагогічних вищих навчальних закладах (Орлов В.Ф.). 

6. Формування культури педагогічного менеджменту у викладачів 

непедагогічного профілю (Іванова Т.В.). 

7. Розвиток педагогічної майстерності: дидактичний аспект (Пилипчук В.В). 

8. Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної майстерності викладача 

(Падалка О.С.). 

9. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційно-

технологічного суспільства (Грищенко О.А.). 

10. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах інформаційно-

технологічного суспільства (Боровік О.М.). 

11. Дидактичний аспект розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій 

спадщині О.Ф. Музиченка (Тринус О.В.). 

Наукова тема відділу виконується протягом 2010 року. Усі підтеми наукових 

співробітників відповідають єдиній загальній темі дослідження.  

Згідно тематичного плану наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України та індивідуальних планів роботи здійснювалася 

розробка концептуальних і дидактичних засад розвитку педагогічної майстерності 

викладача ВНЗ в умовах інформаційно-технологічного суспільства, методичних 

основ формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів та проведення 

експерименту за напрямами: 

1. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади, практичні і методичні 

засоби розвитку самостійної навчально-пізнавальної діяльності викладача 

(Солдатенко М.М.).  
Ідея особистісного підходу в освіті ставить у центр уваги людину, виходячи з 

філософського розуміння людини як неповторної, унікальної цілісності, як джерела 

власної активності і творчості, яка сама може і повинна визначати цілі і цінності 

свого життя, визначати власний розвиток. Прихильники цієї парадигми пропонують 

будувати навчальний процес на засадах індивідуальної свободи поведінки, 

недирективності, ліберального ставлення. 

Головне завдання вчителя – надати учневі коректну і своєчасну допомогу в 

самоактуалізації (виявленні й розвиткові природних нахилів, самоствердженні). 

Основним завданням, яке вирішується у процесі професійної підготовки, є 

усвідомлення особистістю себе й іншої людини як головної суспільної цінності, 

розвиток професійної самосвідомості (особистість учителя як головний інструмент 

педагогічного впливу в розмаїтті притаманних їй якостей) та професійних інтересів 

майбутніх фахівців. 

Відповідно до цього основні завдання, які визначають навчальну діяльність 

студентів та учня, пов’язані з процедурами самопізнання, саморозвитку, 



 

 

 

18 

самовдосконалення, оволодіння засобами недирективного впливу на учнів, їх 

особистісного розвитку. В основу розвивального методу покладено навчання 

самоорганізації. Кожний студент обирає для себе освітнє завдання чи проект, 

партнерів для його реалізації, вирішує, він працюватиме один чи у групі. Процес 

навчання розробляється так, щоб підвищувалася вірогідність переживання 

особистісного успіху студентів. „Здатність завчасно бачити і рефлексувати свої цілі, 

форми і реакції комбінацій, що з них утворюються, успіх чи невдачу, - свідчить про 

максимальну самостійність учасників педагогічного процесу”. Основним принципом 

такого навчання є визначення людини як центрального суб’єкта, що інтегрує й 

організовує свій процес освіти. 

Сьогодні у професійній підготовці майбутнього фахівця основна увага 

приділяється формуванню суб’єкта, здатного виступати втілювачем і відтворювачем 

гуманістичних стосунків, транслятором знань і культури. Для цього створюються 

відповідні програми, які визначають навчальні завдання студентів, акцентують 

основну увагу на формуванні психологічної зрілості майбутніх спеціалістів, на 

вдосконаленні навичок спілкування і професійних знань, а не на їх отриманні. 

Пізнання та вміння не можна повністю визначити заздалегідь, вони розвиваються і 

вдосконалюються саме у процесі діяльності. 

Більш важливо, як впливають на професійне становлення особливості 

сприймання і розуміння студентами себе як особистості у проекції на педагогічну 

діяльність. Тому у процесі навчання студентів педагогічних навчальних закладів 

здійснюється орієнтація на пошук власних шляхів прояву себе як майбутніх 

педагогів, на самоусвідомлення (розуміння власних прагнень як в пізнавальному, так 

і загальножиттєвому контексті), а студент є активним учасником процедур 

визначення змісту і напрямів власної професійної освіти.  

Отже, процес професійної освіти виступає як створення такого середовища, 

яке підтримує саморозвиток, самонавчання, а успіх педагогічної діяльності 

визначається, насамперед, результатами впливу на особистість. 

Сам процес педагогічної освіти є, насамперед, засвоєнням елементів 

майстерності. Як вказують вчені, знання про викладання накопичуються значною 

мірою через експериментування, шляхом спроб і помилок, унаслідок чого 

формується практичний досвід творчого вирішення професійних завдань 

(І.А.Зязюн). Педагогічну майстерність можна ототожнити із системою вмінь, яку 

педагог творчо використовує у своїй практичній діяльності. 

 2. Дослідити основи педагогічної майстерності викладача (вчителя) в 

умовах неперервної освіти (Зязюн І.А., Лавріненко О.А., Тринус О.В.). 

Полікультурна освіта є одним з актуальних напрямів модифікації освітньої 

системи. Вона набуває значної ролі у зв’язку з інтеграцією України в європейський 

простір. Розвиток психологічних основ педагогічної майстерності в умовах 

неперервної полікультурної освіти для викладачів вищої школи є необхідним для 

підвищення ефективної власної професійної діяльності, найповнішого використання 

особистісного потенціалу людини – полікультурно-компетентної, із соціальним та 

глобальним баченням. Без розвитку психологічних основ педагогічної майстерності 

неможливо його вдосконалення як фахівця. Відтак, перед нами було поставлено 

завдання опрацювати значний масив психологічної, педагогічної, культурологічної 
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літератури зарубіжних та вітчизняних науковців з проблеми дослідження. На основі 

проведеного аналізу наукових психолого-педагогічних джерел уточнено основні 

поняття проблеми дослідження, зокрема: „Педагогічна майстерність викладача 

вищої школи”, „Неперервна полікультурна освіта”. Вивчення численних джерел 

дозволило виявити різноманітні підходи до аналізу психологічних основ 

педагогічної майстерності викладача та виявити її структурні компоненти. 

Проблема розвитку психологічних основ педагогічної майстерності вищої 

школи в умовах неперервної полікультурної освіти є актуальною і потребує 

подальшого дослідження, що складатиме план наступного етапу здійснення 

наукового проекту. 

За результатами дослідження підготувати до друку статті та тези, навчально-

методичний посібник, книгу, методичні рекомендації 

3. Дослідити соціо-, етнолінгвістичні, лінгвокультурологічні підходи до 

розвитку мовної культури викладача, вчителя (Семеног О.М.). 

Стрижнем навчально-виховної системи у педагогічному університеті має стати 

формування української культуромовної особистості. Зміст лінгвістичної, 

літературознавчої, психолого-педагогічної, методичної підготовки на кожному 

освітньо-кваліфікаційному рівні спрямується на виховання особистості, котра 

глибоко шанує українську мову й компетентно володіє нею, обізнана з іноземними 

мовами, здійснює вивчення фольклорного і художнього тексту в культурно-

антропологічному просторі, налагоджує діалог літературознавства з лінгвістикою, 

педагогікою, психологією, опановує виховні цінності рідного та інших народів. 

Етнокультурознавчий, компетентнісний підходи, що пронизують навчально-

дослідницьку діяльність, навчально-пошукові і педагогічні практики, дозволяють 

глибше усвідомити україномовну картину світу в її зіставленні з національно-

мовною картиною світу інших народів, забезпечують діалогову взаємодію в 

полікультурному інформаційному суспільстві, виховують толерантне ставлення до 

носіїв різних мов і культур. Ці концептуальні положення є визначальними для 

дослідження. 

Дослідження, спрямовується на теоретичне обґрунтування й експериментальну 

перевірку технологій формування і розвитку мовної культури майбутнього вчителя, 

викладача в умовах вищих навчальних закладів; виявлення перспективних напрямів 

удосконалення навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-

пошукових і педагогічних практик з метою розвитку мовної культури майбутнього 

вчителя, викладача; а також розроблення відповідного навчально-методичного 

забезпечення самостійної науково-дослідницької роботи, визначення чинників, що 

впливають на рівень розвитку мовної культури  викладача. 

Методологічну основу дослідження становлять:  

– філософська методологія, зокрема положення філософії мови (В. Гумбольдт, 

О. Потебня, М. Драгоманов), про пріоритетну роль рідної мови в інтелектуальному і 

духовному розвитку особистості, про взаємозв'язок національного й загальнолюдського, 

формування національно свідомої, культуромовної особистості, її духовності в умовах 

демократизації суспільного життя; положення гуманістичної філософії освіти;  

культурологічної і діалогової концепції (М. Бахтін, В. Біблер);  
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– загальнонаукова методологія, зокрема основні положення системного 

підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів, явищ, процесів;  

– конкретно наукова методологія – концептуальні ідеї психології і педагогіки 

про розвиток особистості у цілісному навчально-виховному процесі в умовах 

особистісно-орієнтованого, компетентнісного навчання, зв'язок  теорії з практикою 

та її реалізацію в організації навчально-виховного процесу. 

Методи дослідження: метод моделювання, який сприяв розробці й обґрунтуванню 

технології формування і розвитку мовної культури майбутнього вчителя, викладача; 

емпіричні методи, зокрема, педагогічне спостереження, аналіз програм, підручників, 

посібників для вищої і загальноосвітньої школи; вивчення результатів навчальної, виховної, 

практичної, наукової роботи студентів; бесіда, анкетування, тестування, статистична 

обробка отриманих проміжних даних результатів дослідно-експериментальної роботи; 

– педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний) з метою перевірки 

ефективності запропонованих технологій навчання у вищій школі; 

– прогностичні (моделювання, метод незалежних експертних оцінок) з метою 

впровадження, апробації, визначення якісної оцінки розроблених навчально-методичних 

матеріалів.  

Моделі розвитку мовної культури викладача, вчителя в умовах вищого 

педагогічного навчального закладу ІІІ –ІY рівнів акредитації і залежить від 

органічного взаємозв’язку навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, 

навчально-пошукових і педагогічних практик, спрямованості потребово-мотиваційної 

сфери на дослідницький пошук, компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання, 

діалогізації навчального процесу, оптимального співвідношення індивідуальних і 

колективних форм організації процесу навчання.  

Дослідно-експериментальна робота показала ефективність цілісного взаємозв’язку  

психолого-педагогічних та  літературознавчих курсів, оптимального взаємодоповнення 

художніми творами педагогічної тематики занять з історії української літератури, загальної 

педагогіки, вікової і педагогічної психології, основ педагогічної майстерності, методики 

викладання української літератури. Українська художня класична і сучасна література, 

пропонуючи різноманітні педагогічні ситуації, дозволяє глибоко проникнути у внутрішній 

світ учителя й учня, виявити педагогічні закономірності, обґрунтувати  педагогічні позиції, 

переконання тощо. 

Курс „Культура наукової мови”, як показує дослідна робота, дає можливість  

поглибити знання  про науковий стиль української мови; розширити уявлення про  

наукову мову, головні категорії,  властивості, структуру, мовні засоби наукового 

тексту, основи майстерності наукового виступу, виробити потребу в нормативному 

вживанні мовних засобів наукового стилю; опанувати технології роботи з 

українським науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-стилістичного 

аналізу наукового тексту; формувати  стилістичну компетенцію;  виховувати 

мовний смак і мовне чуття, критичне ставлення до ненормативної вимови.   

4. Встановити критерії та рівні розвитку педагогічної майстерності 

викладачів гуманітарних дисциплін на етапах їхнього професійного розвитку та 

експериментально перевірити їх (Орлов В.Ф., Лещенко М.П.). 

Планується здійснити експериментальну перевірку комплексу навчально-

методичного забезпечення розвитку педагогічної майстерності майбутніх  викладачів 
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гуманітарних дисциплін, що охоплює технологію формування педагогічної 

майстерності, спеціальні теоретичні курси та інтерактивні методи розвитку 

професійних якостей викладача гуманітарних дисциплін на базі Державного 

економіко-технологічного університету транспорту, кафедра суспільних і 

гуманітарних наук, Мистецького інституту художнього моделювання і дизайну та 

Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. 

Встановлено критерії та рівні розвитку педагогічної майстерності викладачів 

гуманітарних дисциплін на етапах їхнього професійного розвитку.  

Зокрема доведено, що рефлексивно-феноменологічний підхід  до проблеми 

розвитку педагогічної майстерності репрезентує особливу модель самопізнання і 

самовдосконалення, в якій виділяються такі критерії професійного становлення: 

– сформованість здібності додавати процесу самопізнання і 

самовдосконалення синтезованої, цілісної форми, наприклад, репрезентувати творче 

„Я” як „даність”, здатну до саморозкриття; 

– інтенційність самопізнання, тобто спрямованість свідомості на власні 

професійні якості як предмет феноменологічного пізнання, яка надалі 

конкретизується в актах свідомості (диференціації позитивних і негативних якостей 

особистості, прийнятті рішень щодо заміщення останніх); 

–   вміння у самооцінці виділити окремі одиниці (феномени), кожна з яких є 

предметом феноменологічного пізнання, наприклад, якості особистості, що 

відносяться до розряду професійних якостей; 

–    здатність до виконання функцій повідомлення смислу окремих якостей, їх 

проявів у конкретних ситуаціях, діях, значеннях у професійному становленні, 

наповнення їх значенням у вербальних та інших символічних формах. 

На цій основі особистість реалізує „конститутивну” здібність свідомості, 

творчі потенції, що проявляються у конструюванні перспективної цілісної моделі 

власного професійного „Я”. Зокрема, у створенні свідомістю цілісних уявлень про 

професійну, художньо-естетичну та педагогічну культуру; мистецтво та особистісний 

світ. 

Чільне місце у розробці критеріальних ознак професійного становлення 

займають такі базові категорії і поняття, як „майстерність спілкування”, „педагогічна 

ситуація і педагогічна задача”, „педагогічна техніка”, „особливості образного 

мислення”, „самовиховання вчителя”. 

Високий рівень професійної самосвідомості та розвитку педагогічної 

майстерності викладача проявляється в осмисленому, усвідомленому уявленні про 

власні професійні можливості. Він припускає наявність у людини рефлексії, 

постійного діалогу із собою, спостереження і самоаналізу власних почуттів, дій. Це є 

умовою формування цілісної, не викривленої концепції професійного „Я”, що 

відповідає істинному „Я” педагога. 

Найвищий (методологічно-творчий) рівень розвитку педагогічної майстерності 

− це модель гармонійної особистості, усі компоненти якої „культуровідповідні”. 

Такий викладач творчо сприймає і старанно зберігає у своїй свідомості культурні 

зразки практичної діяльності, створює їх, розробляє на основі знання методологічних 

засад мистецтвознавства, педагогіки і психології, закономірностей функціонування 

дидактичної й виховної систем, методики та технології художньо-естетичного 
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виховання, рефлексії власного досвіду. На створених ним зразках навчаються інші 

викладачі, у яких креативна спрямованість індивідуальної професійної свідомості 

явно переважає над нормативною, яскраво виражений власний стиль професійної 

художньо-педагогічної діяльності 

5. Проаналізувати структуру та розробити модель культури педагогічного 

менеджменту працівника педагогічної освіти й узагальнити результати 

експерименту (Іванова Т.В.).  

За звітний період встановлено, що педагогічний менеджмент можна 

розглядати як альтернативу адміністративно-командному управлінню сучасною 

освітою. Процес формування культури педагогічного менеджменту працівника 

освіти вищого та середнього навчального закладу буде ефективним за таких умов, 

коли: 

1. Ціллю педагогічної неперервної освіти буде виступати створення умов для 

формування культури педагогічного  менеджменту працівника освіти. 

2. В процесі формування культури педагогічного менеджменту особливої уваги 

набудуть такі напрямки, які базуються на: 

- формуванні стратегічного мислення й баченні майбутнього розвитку освіти; 

- готовності керівника освіти до формування та розвитку корпоративної 

культури навчального закладу; 

- формуванні вмінь та навичок ефективної мотивації педагогічного працівника; 

- розвитку та саморозвитку лідерських якостей працівника освіти; 

- орієнтації на командну роботу та демократичні взаємини в педагогічному 

колективі. 

3. Зміст культури педагогічного менеджменту будуть складати єдність 

управлінського, культурологічного, компетентно-процесуального, та 

психолого-регулятивного компонентів. 

4. Формування культури педагогічного менеджменту працівника освіти буде 

здійснюватись як цілісний педагогічний процес, який має бути насиченим 

культуровідповідними педагогічними засобами, ціннісно-смисловою 

спрямованістю, рефлексивністю, інтерактивністю. 

В рамках досліджуваної проблеми ми дійшли висновку, що культура 

педагогічного менеджменту базується на таких принципах: 

- знання основ вітчизняної та світової управлінської культури; 

- здатність викладача та керівника педагогічного закладу до самовизначення  в 

сучасній культурі; 

- єдність фундаментальної, предметної, управлінської та психолого-педагогічної 

підготовки; 

- варіативність самого процесу навчання тобто можливість вибору професійно-

освітніх програм з урахуванням особистісних здібностей та інтересів субʼєктів 

пізнавального процесу; 

- надання педагогічній освіті та формування у педагогічних працівників культури 

цілепокладання, культуровідповідних вчинків, прогнозування, ініціативності, 

лідерського мислення, культуровідповідності, культуротворчості, управлінської 

культури; 
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- адаптація освіти, тобто відповідність її державним стандартам, особливостям 

регіону, національній культурі, ментальності регіону. 

Безумовно, що культурологічна парадигма педагогічного менеджменту має 

бути зорієнтована на розвиток особистості педагога як основного творця та носія 

культурологічних цінностей в управлінні та самовдосконаленні.  

В процесі дослідження ми розробили модель культури педагогічного 

менеджменту викладача освітянського закладу. Доведено, що сучасні моделі 

ґрунтуються на особистісно-діяльнісному, функціонально-прагматичному, 

продуктивному, партисиптивному підходах. Виділено міжкультурний підхід до 

формування культури управління викладача освітнього закладу, який виступає її 

методологічною стратегією. 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури розроблено концептуальну 

модель культури педагогічного менеджменту працівника освітянського закладу в 

основу якої покладено культурологічний підхід на ідеї суб’єктності.  

Складаючи модель культури педагогічного менеджменту викладача ВНЗ та 

керівника освіти ми взяли за основу досить компактну систему уявлень про культуру 

та характер сучасного управління, управлінську культуру педагога, типи та 

особливості цілепокладання й стилів управління  особистості педагога. 

Розроблена концептуальна модель ґрунтується на методології, викладеній 

нами на кількох рівнях: загальнофілософському; культурологічному; психолого-

управлінському та конкретно-методичному рівнях. Взаємодія суб’єктів освітнього 

простору ґрунтується на перетині сфер впливу культури, освіти, психології 

управління та самоуправління, рефлексії. 

Виходячи з цих положень, ми вважаємо, що в модель культури педагогічного 

менеджменту викладача та працівника освіти мають бути додані: а) якості 

особистості; б) знання та вміння, які мають бути розвинуті в процесі управління та 

самоуправління; в) систему його ціннісних орієнтацій; г) специфічні знання та 

вміння, які притаманні інтелігентній особистості. 

6. Здійснити теоретичне і методологічне обґрунтування гуманітарної 

спрямованості проблеми педагогічної майстерності (Пилипчук В.В.). 

Згідно загальної теми дослідження „Розвиток педагогічної майстерності 

викладача вищого навчального закладу непедагогічного профілю в умовах 

інформаційно-технологічного суспільства” наше дослідження було 

сконцентроване на дидактичному аспекті педагогічної майстерності.  

Проблема дослідження дидактичного аспекту педагогічної майстерності  

враховує протиріччя між запитами практики і обмеженими можливостями теорії. 

Наше дослідження виходить з того, що дослідники педагогічної майстерності 

недостатньо уваги приділяють такому компонентові педагогічної майстерності як 

професійні знання, одним зі складових якого є дидактичний аспект педагогічної 

майстерності. Очевидна неповнота теорії вимагає заповнення прогалин в 

теоретичному знанні, без чого неможливо розв’язання завдань практики. 

Дослідження основних теоретико-методологічних засад розвитку дидактичного 

аспекту педагогічної майстерності є складовою ланкою в теоретичному і 

методологічному аналізові розвитку дидактики  в педагогічній українській науці ХХ 

– поч. ХХІ ст. 
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З метою посилення експертизи параметрів спроектованої педагогічної системи 

щодо відповідності їх поставленому завданню дослідження  і практичної  значущості 

результатів дослідження виконано методичну розробку на базі експериментально 

перевірених теоретичних закономірностей і принципах дослідження. 

Ми виходили з таких теоретико-методологічних положень. Вчитель неминуче 

презентує в одній особі „адептів” різних наукових дисциплін: методиста 

(відповідність змісту і методів, що застосовуються вчителем), спеціаліста з 

дидактики (відповідність перебігу уроку  загальнодидактичним принципам); 

спеціаліста з кібернетики ( узгодженості системи управління з прямим і оберненим 

зв’язками) психолога (особливості засвоєння учнями матеріалу уроку) тощо. 

Майстерність вчителя залежить від володіння науковим апаратом предметної 

методики, її теоретико-методологічними і практичними здобутками і за рахунок 

цього творчо персоналізувати здійснення вже окресленого у предметній методиці 

синтезу всіх наук, актуалізованого для побудови оптимального педагогічного 

процесу навчання.  

Одним з основних висновків дослідження є положення про те, що предметні 

методики навчання як наукові області педагогічного знання цілісно поповнюють  

теоретико-методологічні знання студентів і виробляють професійні уміння з 

проектування, конструювання оптимальних технологій навчання і виховання учнів 

та аналізу результатів кожного етапу такої діяльності. 

Дослідження доводить, що вчителя, який, володіючи повноцінним 

педагогічним знанням, не може створити його „товарний вигляд” – технологію, в 

принципі не може існувати. При цьому критерії дослідження дозволяють 

наголосити, що не варто ігнорувати геній іншого викладача. Але високий рівень 

відповідності вищому критеріальному показнику мають ті студенти, які  навіть 

найбільш „розкручену” технологію, як би вона не гарантувала „відтворюваність за 

будь-яких умов”, обов’язково піддають педагогічній рефлексії, узгоджують з 

власними уподобаннями, перспективою рівня педагогічної майстерності та 

індивідуальними характеристиками. 

7. Здійснити обґрунтування впливу інноваційних технологій на педагогічну 

майстерність викладача в умовах неперервної освіти (Грищенко О.А., Боровік 

О.М.).  

Дана проблема є комплексною, передбачається використання педагогічних, 

психологічних, соціологічних методів теоретичного та емпіричного характеру, 

зокрема теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, спостереження, 

анкетування викладачів та учнів; вивчення та узагальнення передового досвіду, 

моделювання, педагогічний експеримент. 

 Підґрунтям формування педагогічної майстерності викладача є інноваційні 

педагогічні технології. Педагогічна майстерність розвивається і реалізується у 

професійній діяльності педагога.  

Дослідно-експериментальна робота, що проводиться на освітньо-

кваліфікаційних етапах бакалавра, спеціаліста, магістра, підтверджує, що 

інноваційний підхід до навчального процесу, де головною метою є особистісний 

розвиток тих, хто навчається, і щонайменше – їхня здатність оволодіти новим 

досвідом на основі цілеспрямованого формування творчого і критичного мислення, 



 

 

 

25 

рольового та імітаційного моделювання пошуку, визначення особистісних сенсів 

тощо. Перевага надається активним формам і методам навчання (дискусія, діалог, 

тренінг, ділова гра і т.ін.). 

Результатом загальнопедагогічної підготовки викладача повинна стати його 

готовність до використання інноваційних технологій у майбутній професійній 

діяльності. Компонентами готовності мають стати: ціле-мотиваційний (забезпечує 

спрямованість майбутніх учителів на особистісно-технологічні професійні зміни); 

змістовий (визначає систему відповідних знань про механізм моделювання і 

проектування педагогічної діяльності); операційний (визначає систему шляхів, 

способів і прийомів здійснення технологізації навчального процесу); інтеграційний 

(формує вміння майбутнього вчителя будувати особистісно-прийнятну дидактичну 

систему). 

Впровадження інновацій дає можливість досягти значного підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу, задовольняє потреби педагогів у 

самореалізації, самоствердженні. 

Класифікація ж навчальних технологій дозволяє не лише проаналізувати 

сутність існуючих у світі технологій, а й визначити можливості їх використання, 

прослідкувати вплив інноваційних технологій на формування педагогічної 

майстерності вчителя, накреслити шляхи подальших науково-теоретичних і 

практичних пошуків нових технологій. 

Майбутнє – за системою навчання, що вкладалася б у схему учень-технологія-

вчитель, за якої викладач виступає в ролі педагога-методиста, технолога, а учень стає 

активним учасником процесу навчання.  

Аналіз проміжних результатів формувального експерименту підтверджує, що 

застосування інноваційних педагогічних технологій у контексті педагогічної 

майстерності ефективні за умов: 

- реалізації науково-обгрунтованої концепції розвитку інноваційних 

педагогічних технологій в умовах неперервної освіти; 

- єдності професійного, психолого-педагогічного та культурологічного 

аспектів розвитку інноваційних технологій; 

- створення умов щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій; 

- навчально-виховний процес навчальних закладів, які сприятимуть; 

- розвитку педагогічної майстерності педагога. 

За результатами дослідження визначено ефективні шляхи розвитку 

педагогічної майстерності викладача при впровадженні у навчальний процес 

інноваційних технологій:  

- формування ставлення до професійної діяльності як творчого процесу; 

- позитивна мотивація на оволодіння інноваційними технологіями; 

- систематичне розширення інформаційного, практичного обсягу знань з 

інноваційних технологій;  

- використання інтерактивної моделі навчання. 

Упродовж звітного періоду відбувалася апробація експериментальних методик 

щодо застосування інноваційних педагогічних технологій в умовах неперервної 

освіти. Проводилася оцінка впливу інноваційних технологій на розвиток 

педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти. 
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Ми прийшли до висновку, що упровадження інноваційних технологій 

сприятиме формуванню педагогічної майстерності, підвищенню якості навчального 

процесу при дотриманні цілого ряду умов, а саме: відповідному морально-

психологічному кліматі; постійному вдосконаленні матеріально-технічної бази і 

дидактичного забезпечення навчального процесу; багаторівневості і гнучкості в 

питаннях конструювання змісту, форм, методів і засобів навчання з урахуванням 

специфіки навчального закладу, професійних потреб і індивідуальних запитів 

педагогічних працівників; випереджувального характеру посилення практичної 

спрямованості навчання. 

Список основних публікацій виконавців НДР  

1. Семеног О. М. Сьогодення філологічних професій: соціальне замовлення чи 

реалізація особистісних потреб // вісник Черкаського ун-ту. Серія „Педагогічні 

науки”. – Черкаси: Черкаський НУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – С. 135-139. 

Робота розглядалася і обговорювалася на засіданні відділу теорії та історії 

педагогічної майстерності 02 листопада 2010р., протокол №11 та на засіданні вченої 

ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України від 25 

листопада 2010 р., протокол № 10. 

За результатами розгляду прийнято рішення: план НДР за 2010 р. виконано 

повністю. 

2.4. Аксіологічний підхід до змісту навчання і виховання майбутніх 

педагогів (РК № 0108U001633; 2008-2010 рр.). Науковий керівник –Хомич Л.О., 

доктор педагогічних наук, професор. 

Відділом досліджується тема за такими напрямами: 

1. Формування культури наукової праці майбутніх педагогів (Султанова Л.Ю.). 

2. Навчальні та просвітницькі програми для батьків: аксіологічний підхід 

(Лактіонова Г.М.). 

3. Аксіологія концептосфери українознавства: педагогічний аспект 

(Усатенко Т.П.). 

4. Аксіологічні засади діяльності керівника професійного навчального закладу 

(Молчанова А.О.). 

5. Аксіологічні засади інтелектуальної культури майбутніх педагогів 

(Панченко В.І.). 

6. Соціальні цінності в становленні особистості вчителя початкових класів 

(Тимчук Л.І.). 

7. Аксіологічні основи формування цілісної особистості майбутнього педагога 

(Хомич Л.О.). 

8. Українознавчі цінності родинного виховання XIX – XX століття у змісті 

сучасної педагогічної освіти (на матеріалах дворянсько-поміщицьких сімей) 

(Шахрай Т.О.). 

9. Організаційно-педагогічні засади формування мотивації учнів до здорового 

способу життя (Лапаєнко С.В.). 

10. Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді у процесі підготовки 

до самовиховання (Черепанова Г.Л.). 

11. Аксіологічні засади професійно-педагогічного виховання (Макаренко О.А.). 
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12. Досвід виховання учнів у професійно-технічних навчальних закладах 

будівельного профілю (1969-1990 рр.) (Гоменюк Д.В.). 

Відповідно до теми відділу „Аксіологічний підхід до змісту навчання і 

виховання майбутніх педагогів” опубліковано колективну монографію 

„Аксіологічний підхід  основа формування цілісної особистості майбутнього 

педагога” і підготовлено рукописи методичних рекомендацій тощо. Згідно з 

тематичним планом наукових досліджень на 2010 рік Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України визначеного завдання, яке полягає в обробці і 

узагальненні результатів теоретичного і експериментального дослідження, та 

завдань для співробітників на поточний рік було з’ясовано наступне: 

При дослідженні теми „Формування культури наукової праці майбутніх 

педагогів” (Султанова Л.Ю.) з’ясовано, що культурні процеси і явища 

відрізняються складністю і багатоплановістю. У зв’язку з цим, існують 

найрізноманітніші визначення поняття. У 1952 р. американські культурологи 

А. Клаксон налічили 164 визначення поняття „культура” і понад 100 спроб пояснити 

„культуру” теоретично. Через 20 років французький культуролог А. Моль 

репрезентував вже 250 варіантів визначення цього феномена. Сьогодні їх 

налічується біля 500. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає 

таке визначення поняттю „культура” – це сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, створених людством протягом історії. 

Наука як специфічна діяльність спрямована на вироблення нових теоретичних 

і прикладних знань про природу, суспільство і мислення – існує в різних видах: 

науково-дослідна діяльність, науково-організаційна діяльність, науково-

інформаційна діяльність, науково-педагогічна діяльність, науково-допоміжна 

діяльність тощо. Кожна з зазначених видів наукової діяльності виконує специфічні 

функції, завдання. 

Наука має складну структуру, яка багато в чому подібна до структури 

високоорганізованих систем, перш за все живих. Адже, в живих системах є 

підсистеми і процеси. Вони спрямовані на підтримку самих систем в живому, 

дієвому, активному стані, але існують підсистеми і процеси, спрямовані на 

взаємодію з навколишнім середовищем, на здійснення метаболізму із середовищем. 

Відповідно і в науці можна виокремити підсистеми і процеси, що орієнтовані перш 

за все на підтримку науки в активному і дієвому стані, а є підсистеми і процеси, 

орієнтовані на зовнішні прояви науки, її включення в інші види діяльності. 

Характеризуючи поняття „діяльність”, слід зазначити про таку важливу його 

властивість, як поліфункціональність. З’ясування специфіки наукової діяльності 

студентів потребує аналізу основних підходів до сутності поняття „діяльність” з 

погляду філософії, психології та педагогіки. Однією з форм наукової діяльності є 

дослідження, які передбачають вивчення явищ, процесів, аналіз впливу на них 

різних факторів, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання 

переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним 

ефектом. 

Науково-дослідний проект як цикл наукової діяльності включає в себе три 

основні фази: фаза проектування, технологічна фаза, рефлексивна фаза. Відповідно 

до цього процес дослідження розглядається в цій логічній структурі, за цими трьома 
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фазами: проектування дослідження; проведення дослідження, включаючи 

оформлення його результатів; оцінку і самооцінку, рефлексію його результатів. 

Природно, розбивка процесу дослідження на фази, стадії і етапи має дещо умовний 

характер. 

 При дослідженні теми „Навчальні та просвітницькі програми для батьків: 

аксіологічний підхід” Лактіонова Г.М. зазначає, що чинним законодавством 

України передбачено не тільки попереднє навчання кандидатів у прийомні батьки, 

але й спеціальні програми, спрямовані на розвиток педагогічного потенціалу батьків, 

які вже взяли на виховання дитину/дітей. Іншими словами, на зазначені програми 

існує державний запит, можливості для їх фінансування за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів. Окрім того, почала виконуватися норма чинного 

законодавства щодо спеціальної підготовки опікунів та піклувальників дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. За реалізацію програм підготовки 

кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікунів та піклувальників, 

підвищення рівня їх батьківської компетентності відповідає Державна соціальна 

служба для сім’ї, дітей та молоді, що є самостійним органом державного управління 

в структурі Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді. 

Одним з двох національних стандартів, що було затверджено відповідними 

наказами Міністра України у справах сім’ї, є Українська версія Програми ПРАЙД: 

Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі дитячих будинків 

сімейного типу, у розробці якої я брала безпосередню участь як керівник творчого 

колективу та автор. Саме ця програма завдяки ґрунтовному науково-методичному 

забезпеченню (10 тренінгових модулів, посібники для батьків, соціальних 

працівників, ін.) було обрано як програму, за якої, починаючи з 2009 р. почали 

навчатися не тільки кандидати у прийомні батьки, але й опікуни та піклувальники. 

За даними Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, у поточному році 

пройшли навчання опікунів та піклувальників. 

Серед рекомендованих програм особливого значення набувають ті, що 

зорієнтовані на роботу з батьками, у сім’ях яких існує реальні ризики жорстокого 

поводження з дитиною, її бездоглядності та безпритульності, нехтування 

виконанням батьківських обов’язків. Поняття „батьківська компетентність” увійшло 

у вітчизняну соціальну педагогіку завдяки Програмі ПРАЙД, Українську версію якої 

визнано одним з державних стандартів для підготовки прийомних батьків та 

опікунів та піклувальників. Батьківська компетентність – це спроможність 

кваліфіковано здійснювати функції вихователів дитини, вирішувати завдання, 

спрямовані на забезпечення найкращих з можливих умов для її життя та розвитку. 

Авторка поділяє точку зору тих фахівців, які вважають, що у структуру батьківської 

компетентності входять не тільки знання, вміння навички, але й досвід, система 

життєвих цінностей, мотивація. Три сфери батьківської компетентності, на думку 

авторки, можуть бути схарактеризовані як універсальні, а саме: забезпечення дитині 

захисту та безпеки; задоволення її потреб у розвитку, включаючи формування 

почуття власної гідності розвиток творчого потенціалу дитини, її активності через 

забезпечення участі дитини у процесі прийняття рішень; побудову довготривалих 

стосунків дитини. Стосовно останнього зазначимо, що мова йде про довготривалі 
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стосунки дитини не тільки з батьками, але й з друзями, представниками громади, 

найближчим оточенням. 

 „Аксіологія концептосфери українознавства: педагогічний аспект” 

(Усатенко Т.П.). Аксіологічне розуміння українознавства, що робить акцент на 

поняття цінності, виходить з того, що цінності – це, насамперед, виражені смислові 

значення, актуальні для людини, спільноти, їхнього життя й діяльності. 

Аксіологічний підхід для українознавства суголосний поняттю культури, яка 

відтворює ментальні ціннісно-світоглядні орієнтації людини (антропологічний 

підхід, зорієнтований на цивілізацію, як предметно-матерільну об’єктивацію 

діяльності людини). Ментальна  ціннісно-світоглядна орієнтація української людини 

втілена у фольклорі, міфології, народному мистецтві, повсякденній побутовості, 

календарно-обрядовому колі тощо. Українознавство охоплює й цінності 

індустріально-техногенної культури, позначеної прагматичним, утилітарно-

практичним характером (за винятком художньої естетичної технічної цінності, де 

естетичні етнічні цінності, вирвані із свого первинного контексту, не є носіями 

глибинних смислів ідентичності, а лише зовнішнім декоративним оздобленням). 

Розв’язанню аксіологічних проблем національного педагогічного процесу в 

системах людина – людина, людина – природа, людина – історія, людина – соціум, я 

– інший та под. сприяє наука українознавство постнекласичного типу на засадах 

когнітивістики, антропології, епістемології, синергетики тощо. Когнітивне 

осмислення концептосфери українознавства постнекласичного типу науки дає 

можливість концептного структурування навчальної аксіологічної інформації 

шляхом фреймового моделювання, що сприяє охопленню, узагальненню значної 

кількості навчальної інформації. 

Українознавчі педагогічні цінності, які у фреймовій моделі об’єднуються в 

універсальні або етнокультурні макроконцепти, є наскрізними, зорієнтованими на 

цінності буття, що надають силу до життя, до творення, до усвідомлення себе, 

розуміння сучасного і минулого, свого і чужого, цінності сім’ї; на смисли, 

акцентовані в XXI ст., що несуть собою вічні, визначальні цінності,  образи, міфи, 

традиції, вірування, засвідчені наукою концепти: життя, людина, Бог, сім’я, світ, 

світло та под. Наскрізні мікроконцепти-цінності, впродовж багатьох поколінь 

викристалізовували досвід індивідів, спільноти, загальну систему значень, що 

фіксуються в класичній та некласичній науці, в релігійних святинях і могилах, у 

священних текстах, мистецтві та архітектурі, поезії, музиці, танцях, юридичних 

кодах, плануванні сіл і міст, у веденні війни і виробничих технологіях. Взаємодіючи 

між собою у різних сферах (у науці, економіці, політиці, щоденному пізнанні, 

технічній творчості, мистецтві, релігійній та моральній свідомості), українознавчі 

концепти-цінності мають регулятивну функцію, згідно з якою здійснюються певні 

види діяльності, поведінки і спілкування, дослідження. 

 За темою „Аксіологічні засади діяльності керівника професійного 

навчального закладу” (Молчанова А.О.) згідно з концепцією, програмою та 

методикою дослідження проводилася робота з організації формувального етапу 

дослідження. Розроблені методичні рекомендації щодо аксіологічного підходу до 

виховної роботи у навчальному закладі обговорювалися в групах підвищення 
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кваліфікації керівних кадрів ПТНЗ в ЦІППО (УМО) НПН України та в аналогічних 

групах ПТНЗ в Інституті відкритих систем УМО НАПН України. 

Узагальнення цього матеріалу дозволило зробити висновки. А саме, 

актуальність дослідження проблеми аксіологічної компетентності керівників ПТНЗ 

обумовлюється завданнями національно-культурного відродження, необхідністю 

творчого пошуку шляхів підготовки конкурентоспроможної учнівської молоді з 

високим рівнем знань, умінь і навичок та мобільністю, що відповідають вимогам 

науково-технічного прогресу та ринковим відносинам в економіці. Як показали 

результати дослідження, ця проблема недостатньо вивчена. Недооцінка важливості 

даного питання, відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх 

використання з урахуванням специфіки виховання учнів у ПТНЗ, формалізм і 

заорганізованість у діяльності керівників і вихователів ускладнюють роботу з 

виховання учнів. Ігнорування проблем виховання учнів порушує цілісність 

управління навчально-виховним процесом, його наступність і веде до 

фрагментарності у виховній роботі з учнівською молоддю. 

Вдосконалення виховної роботи в професійних навчальних закладах і 

приведення її змісту у відповідність до особливостей та вимог  нового етапу 

розвитку суспільства можливе лише на основі врахування ціннісних аспектів 

управління виховним процесом. 

Новизна одержаних результатів полягає у визначенні більш змістовного 

поняття про підхід як комплексного педагогічного засобу в організації й управлінні 

виховним процесом у ПТНЗ. Ми вважаємо, що підхід – це цілеспрямована орієнтація 

керівника професійного навчального закладу при здійсненні своїх управлінських 

дій, яка передбачає наявність і усвідомлення ним сукупності відповідних 

компетенцій та способів організаційної діяльності; у практичній діяльності 

аксіологічних підходів до виховної роботи у ПТНЗ (системний, синергетичний, 

особистісно орієнтований, філософсько-антропологічний, діяльнісний); у розробці 

методичних рекомендацій для керівника професійного навчального закладу щодо 

організації виховної роботи. 

 Проведене дослідження за темою „Аксіологічні засади інтелектуальної 

культури майбутніх педагогів” (Панченко В.І.) дозволило обґрунтувати характер 

оптимальних умов ефективності розвитку інтелектуальної культури педагогів. За 

результатами дослідження розроблено методичні рекомендації з розвитку 

інтелектуальної культури в професійній підготовці майбутніх педагогів. 

Аналіз літератури і результати проведених досліджень, що були отриманих 

нами серед педагогів загальноосвітніх і професійних закладів, студентів ВУЗ-ів, 

організаторів виробництва та фахівців різного профілю м. Києва, вказують на те, що 

переважна більшість респондентів (>70%) сьогодні знаходяться все ще на 

побутовому рівні інтелектуальної педагогічної культури. Багато хто з них не володіє 

навіть психологічно елементарними основами інтелектуальної культури і тільки біля 

30% педагогів–предметників і керівників шкіл, знаходяться на професійно-

предметному її рівні. В той же час більшість з них має далеко не професійні знання 

про психологічні засади педагогічної діяльності, психофізіологічні механізми роботи 

людського мозку, валеологічні засади життєдіяльності і гармонію симбіотичної 

сутності кожної людини з навколишнім середовищем, природою, Всесвітом. 
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Отримані на заключному етапі наукової роботи як теоретичні (аналіз науково-

літературних джерел за проблемою) так і практичні дані дозволили досліднику 

ствердитись у вибраному напрямку своїх наукових поглядів на інтелектуальну 

культуру педагога як фундаментальну складову розвитку загальної педагогічної 

культури, а також на  практичну важливість розуміння цієї проблеми в підготовці 

майбутніх педагогічних кадрів. 

 У проведеному дослідженні „Соціальні цінності в становленні особистості 

вчителя початкових класів” (Тимчук Л.І.) стверджується, що проблема цінностей, 

сприймання світу і самої себе завжди була у центрі уваги науковців. Маючи великий 

спектр досліджень і наукових теорій вона продовжує ставити питання, на які кожне 

покоління відповідає по своєму, намагаючись в черговий раз осмислити категорії 

буття, знайти відповіді на „вічні” проблеми, які завжди нагадують про себе на 

переломних етапах розвитку цивілізації.  

Сьогоднішні світові трансформаційні процеси, важкоосяжні закони 

світобудови повертають людську свідомість до основ існування, визначення самих 

себе, нагадують про покликання розуму та вимагають пам’ятати про безсмертні 

властивості душі. Ці звичні для кожного співзвуччя слів швидше сприймаються як 

щось загальнодоступне й зрозуміле, аніж нагадують про таємничо невизначену 

гамму смислів про світ, час і про себе. Але саме вони підпорядковуючись незмінним 

законам творення, то пульсують у такт гармонії, то детонують непохитну стійкість, 

прискорюючи низку безперервних циклічних перетворень із властивою для них 

динамікою: початок – розквіт – криза – затухання – смерть. А разом з ними в долі 

людських виявів проходять муки нового народження і щастя чергових прозрінь. 

Сучасна освіта повинна готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно 

глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву 

складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та 

неперервна інформаційна змінність обумовлюють включення людини в дуже 

складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї не тільки здатності 

до нестандартних і швидких рішень, а й чіткого усвідомлення відповідальності за 

свої думки, дії, вчинки. Саме тому основна увага у педагогічних колективах має 

приділятися питанням подолання консерватизму в підходах до навчально-виховної 

діяльності й існуючих стереотипів педагогічної праці та мислення в учасників 

навчально-виховного процесу. Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може 

виховати людину, яка в сучасному глобалізованому світі буде відповідальною, 

всебічно розвиненою і самодостатньою особистістю, що керується у житті власними 

знаннями і переконаннями. Загалом, це більше потрібно суспільству, ніж освіті чи 

конкретній людині, бо при відсутності такої особистості неможливо розбудувати ані 

основ демократії, ані досягти параметрів економічно розвинених країн. 

Тому у своїй роботі до суспільно значимих соціальних цінностей ми віднесли 

прогностичну діяльність учителя спрямовану на розвиток професійних інтересів 

учнів як важливого чинника майбутньої самореалізації у процесі трудової 

діяльності. Категорія прогностичної діяльності  вчителів розглянута у 

функціональній єдності з поняттями актуальними в контексті проблеми 

дослідження: цінність, соціальні цінності, прогностична діяльність, професійний 

інтерес У дослідженні охарактеризовано ідеї видатних педагогів про прогностичні 
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функції професійної діяльності вчителя та здійснено педагогічний аналіз 

формування професійних інтересів учнів початкових класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, проаналізовано погляди видатних педагогів  щодо 

особливостей розвитку професійних інтересів особистості в період дитинства, 

надання прогностичного характеру освітній діяльності, активної перетворюючої 

функції навчально-виховного процесу, передбачення можливих шляхів розвитку 

вихованців та гармонізації пізнавальної діяльності. 

У дослідженні обґрунтовано доцільність здійснення прогностичної роботи з 

учнями початкових класів, яка має реалізовуватися шляхом „м’якої” моделі 

професійної орієнтації, що передбачає розвиток у молодших школярів уявлень про 

себе, світ професій і формування у них здатності співвідносити власні можливості з 

особливостями певного виду професійної діяльності. 

 При дослідженні теми „Аксіологічні основи формування цілісної 

особистості майбутнього педагога” Хомич Л.О. зазначає, що проблема 

формування системи цінностей є однією з найактуальніших у професійній 

підготовці вчителя, зокрема формування стійкого інтересу до тих цінностей 

майбутньої педагогічної діяльності, що несуть у собі гуманістичний зміст 

учительської праці. Система цінностей педагога – це його внутрішній світ, що 

виникає найбільшою мірою як результат професійно-педагогічної підготовки у 

вищому навчальному закладі. Пріоритетними цінностями сучасної освіти є 

національні цінності, залежні від досягнень національної культури, мистецтва і 

літератури, науки і техніки. Безумовно зміст освіти у педагогічному ВНЗ сприяє 

формуванню у студентів уявлень про ціннісні орієнтації, що впливають на дії членів 

суспільства. У той же час необхідно здійснювати цілеспрямований вплив на 

розвиток аксіологічного потенціалу студентів. 

Важливою проблемою сьогодення є перехід до гуманізації та гуманітаризації 

освіти, який відбувається важко, повільно, але закономірно в силу різних 

об’єктивних і суб’єктивних причин. Освіта має стати чинником розвитку свідомості, 

тобто розвитку культури мислення і культури почуттів особистості, що передбачає 

усвідомлення нею, перш за все, моральних, духовних, естетичних цінностей, які 

складають мету існування людини. В числі цих цінностей – гідність людини, любов 

до ближнього, гармонія з природою, Космосом, вічні моральні заповіді „не убий”, 

„не вкради”, „шануй матір свою і батька свого”, які не дивлячись на давність, здатні 

оновлюватися й відроджуватися в кожну нову епоху. Бездуховність сучасної епохи, 

на нашу думку, є причиною всіх криз (політичної, економічної, екологічної тощо). Її 

подолання пов’язане з усвідомленням кожною людиною цих цінностей, а також із 

зміною стилю її мислення. 

Саме тому, основою сучасного педагогічного процесу має бути Людина як 

найвища цінність, а зміст освіти необхідно спрямовувати на розвиток ціннісного 

світоглядного ставлення особистості до соціального і природного оточуючого світу і 

до самої себе. Ціннісне ставлення передбачає поєднання інтересів викладача і 

студента, спрямованих на вільний саморозвиток особистості, збереження її 

індивідуальності, виховання такого громадянина-патріота, який здатен забезпечити 

високий рівень розвитку культури держави, її престиж та гідне місце в 

цивілізованому світі. 
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Такий зміст і структура психолого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів 

створюють сприятливі умови для розвитку особистості педагога, його 

загальнокультурного розвитку, а також системи загальнолюдських цінностей. 

 Тема „Українознавчі цінності родинного виховання ХІХ – ХХ ст. у змісті 

сучасної педагогічної освіти (на матеріалах дворянсько-поміщицьких сімей)” 
(Шахрай Т.О.) виконується згідно фундаментального дослідження відділу виховних 

систем у педагогічній освіті. Виховання особистості – організований суспільством 

вплив на індивіда. Відтак, не викликає заперечення думка, що воно [суспільство] 

зацікавлене у формуванні відповідних людських якостей. Водночас, будь-який 

сучасний соціум не може розвиватися без визначених ідеалів, цінностей, цілей, 

шляхів і методів їх реалізації. При цьому важливо, щоб вказані складові 

теоретичного осмислення суспільного поступу були зрозумілими громадянам, 

вселяли впевненість у їх об’єктивності та відповідності власним інтересам. Тому 

цілком очевидно, що в основу сучасного виховання покладений культурно-

історичний досвід української спільноти, українські виховні традиції, національні 

надбання. В історичному аспекті „проблема ціннісних орієнтацій у вихованні 

наступних поколінь проходить як історія розвитку педагогічної самосвідомості 

народу під впливом природних і соціальних умов проживання та релігійних 

вірувань”. 

В українських родинах дітей завжди вчили, що людина невіддільна від свого 

роду, нації. Особистість поєднується з історичним буттям людського роду через 

національне буття. Національне буття освоюється у процесі культуротворчої 

діяльності: об’єктивоване в різних культурних явищах і процесах, входить у 

свідомість і підсвідомість особистості поза її бажаннями і виступає для неї 

соціокультурною даністю. Звичай – головний охоронець ладу в родинах та 

суспільних взаєминах. Він зобов’язував кожного члена роду досконало вивчати і 

знати свій родовід до сьомого коліна та пов’язані з ними життєві успіхи. 

Поцінування писемних пам’яток, переказів, предметів побуту, сімейних реліквій, 

портретів та іншої інформації про життя предків – з цього починалася повага і любов 

до свого роду, рідної сім’ї, землі, національних звичаїв і традицій. Від роду до 

народу, нації – природній шлях розвитку кожної дитини,  формування її 

національної свідомості й громадської зрілості, розуміння нею своєї ролі та місця у 

процесах державотворення.  

  Безперечно, родинне виховання має закладати підвалини духовно-морального 

і національного світогляду дитини, оскільки дитині важко ще сформувати власні 

ідеали, то вона щиро довіряється тим, які панують у її родині. Дитині передається 

ставлення батьків та членів родини до національних цінностей через спілкування, 

споглядання тощо. Сім’я має шанувати й поважати українську мову, культуру, 

оскільки народні традиції, звичаї, свята, обряди виступають як високоемоційні і 

надзвичайно ефективні джерела народних знань і досвіду, що сприяє вихованню 

культури поведінки, засвоєнню моральних цінностей, культурних традицій, 

забезпечує духовну єдність поколінь. Відтак, передумовою успішного виховання є 

духовний зв’язок між поколіннями.  

Родинна педагогіка звертає увагу на виховання в дітей прагнення жити й 

творити за законами краси. Знайомлячи дітей з народними думами, казками, 
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пісенним фольклором, прислів’ями, приказками, лічилками члени родини не лише 

відкривають дітям чарівний світ знань, а й формують мовленнєвий етикет з точки 

зору національної специфіки: форми звертання, вітання, прощання, що традиційно 

включають побажання добра, здоров’я; слова ввічливості та етикетні форми 

українського родинного спілкування, що передбачають ласкаво-шанобливе 

звертання до кожного члена родини; пестливі звертання на ім’я тощо. Відтак, саме 

родина (сім’я) має першою сформувати ціннісні орієнтири дитини, які у 

майбутньому сприятимуть розкриттю її унікальної індивідуальності, не допускаючи 

нівелювання особистості. Свого часу ще Григорій Сковорода наголошував: 

«Родители суть – наши лучшие учителя». 

 За темою „Організаційно-педагогічні засади формування мотивації учнів до 

здорового способу життя” (Лапаєнко С.В.) досліджено, що методика орієнтації 

учнівської молоді на здоровий спосіб життя як методика виховання загалом 

передбачає послідовні цілеспрямовані дії суб'єктів, що справляють вплив, та 

відповідно організовані ними дії виховуваних, що разом забезпечують досягнення 

визначеної виховної мети. Виховний процес підпорядкований меті формування 

цінностей особистості (природа, людина, її життя та здоров'я) і його дієвість 

залежить від забезпечення наступності та врахування психологічного механізму 

формування ціннісних орієнтацій. Виходячи з цього, виділено послідовні етапи 

формування відповідної якості особистості; 

- корекція ставлення учнів до здоров’я і здорового способу життя від 

байдужого до зацікавленого; 

- актуалізація потреби в ньому; 

- розвиток позитивної мотивації (бажань, інтересу, особистісного смислу); 

- безпосередня орієнтація на здоровий спосіб життя та відповідне планування 

життєвої перспективи. 

Внаслідок відсутності або обмеженого життєвого досвіду, недостатньої 

інформованості з питань здорового способу життя, багатьом молодим людям 

властиве байдуже ставлення до свого здоров’я. 

 Виходячи з мети дослідження обґрунтовано чотири базові педагогічні умови 

формування ціннісних орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя: 

1. Враховуючи складність структури особистості та специфічні особливості 

ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя, які охоплюють відповідні знання та 

вміння, потреби та мотиви, інтереси та ставлення, – тільки комплексний виховний 

вплив на потребнісно-мотиваційну та емоційно-вольову сфери молоді забезпечує 

потрібну корекцію відповідних психологічних структур особистості. 

2. Зважаючи на недостатність знань учнівської молоді про здоровий спосіб 

життя та індиферентне ставлення багатьох з них до свого здоров’я, зміст виховання 

має нести пізнавальне та емоційне навантаження, достатнє, щоб привернути увагу 

учнів до проблеми здорового способу життя, актуалізувати потребу в ньому, 

здійснити корекцію ставлення та розвинути позитивну мотивацію стосовно його 

дотримання. 

3. Оскільки серед молоді наявні типологічні групи: за статтю, станом 

психофізичного здоров’я, розвитку психологічних структур, пов'язаних з ціннісними 

орієнтаціями, рівнем знань про здоровий спосіб життя, умінь та навичок його 
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дотримання тощо, педагогічний вплив на учнів має бути диференційованим, 

особистісно зорієнтованим, методика формування ціннісних орієнтацій школярів на 

здоровий спосіб життя – варіативною. 

4. У зв'язку з тим, що цілеспрямований виховний вплив на учнів з метою 

формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя здійснюють ряд суб'єктів 

(адміністрація, вчителі, медичні працівники, психолог, техперсонал та інші), їх 

підготовка до цієї роботи повинна здійснюватися на основі наукової організації праці 

і передбачати диференційований підхід. У цьому випадку, відповідно до своїх 

обов'язків та компетенції, кожний з них досягне необхідної науково-методичної та 

особистісної готовності до формування в учнів здорового способу життя. Усі                 

зазначені умови разом спрямовані на досягнення якісних змін у стані розвитку 

особистості, що передбачає усвідомлення школярами цінності здоров'я та його 

особистісного значення. 

Обробка результатів теоретичного і експериментального дослідження з теми 

„Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді у процесі підготовки до 

самовиховання” (Черепанова Г.Л) дозволило проаналізувати та узагальнити 

результати впровадження програми підготовки до самовиховання студентів  

факультету економіки та управління Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, систематизувати матеріал та сформулювати висновки 

дослідження. 

Реалізація ідеї розвитку гуманістичної сутності людини неможлива без 

пробудження її суб’єктності. Самовиховання, як свідома діяльність людини 

„спрямована на вироблення і вдосконалення позитивних і подолання негативних 

своїх якостей, на формування своєї особистості у відповідності з поставленою 

метою”, найбільш рельєфно формує суб’єктність людини. Вища освіта, як одна зі 

сфер діяльності людини, набуває в цьому контексті особливого значення, тому що 

спрямована на розвиток творчих можливостей молодої людини  через створення 

реальних умов для збагачення її інтелектуального, емоційного, вольового та 

морального потенціалу, стимулювання в неї прагнення до самоаналізу і 

самовдосконалення. 

Для сприяння становлення у студентів мотивації до самовиховання, 

формування потреби у самопізнанні, ознайомлення з технологіями самопізнання і 

самовиховання була розроблена програма курсу „Самовиховання 

конкурентноспроможної особистості”. Методологічною основою цього курсу є 

екзистенціальна філософія, з позиції якої особистість є центром власного 

становлення і містить як ресурси, так і механізми особистої динаміки. Значимими 

компонентами реалізації програми підготовки студентів до самовиховання є методи, 

форми та засоби, котрі застосовуються і які мають суттєвий вплив на темп, характер 

та шлях просування індивіда до свого самовдосконалення.   

Провідним компонентом такого курсу є взаємодія педагога і студента оскільки 

цей компонент об’єднує інші компоненти – змістовний, організаційно-методичний, 

емоційно-оціночний. Продуктивність взаємодії педагога і студентів забезпечується 

наявністю між ними суб’єкт-суб’єктних відносин, які формуються педагогом 

виходячи з позицій екзистенціальної педагогіки. 
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 Здійснений аналіз психолого-педагогічних джерел за темою „Аксіологічні 

засади професійно-педагогічного виховання” (Макаренко О.А.) дав підстави 

стверджувати, що для забезпечення аксіологічного підходу у професійному 

вихованні майбутніх педагогів при визначенні цінностей, які мають бути 

сформовано у майбутніх педагогів стане у нагоді професіографічний підхід. Його 

суттєвою перевагою, у порівнянні з підготовкою фахівця на основі освітньо-

кваліфікаційної характеристики, є наявність у професіограмі вимог не лише до 

професійних знань, умінь і навичок фахівця, а й вимог до властивостей особистості 

та професійно-важливих якостей фахівця. Але поширення професіографічного 

підходу ускладнюється відсутністю оптимальних засобів діагностики усіх 

характеристик професії, що закладено у професіограмі, в тому числі професійно 

важливих якостей. Упровадження професіографічного підходу щодо підготовки 

майбутнього педагога професійної школи, зокрема до його професійного виховання, 

потребує вирішення проблем, пов’язаних з діагностикою рівнів розвитку професійно 

важливих якостей. 

„Досвід виховання учнів у професійно-технічних навчальних закладах 

будівельного профілю (1969-1990 рр.)” (Гоменюк Д.В.). У відповідності до Законів 

України „Про освіту” та „Професійно-технічну освіту” виховання розглядається як 

цілеспрямована діяльність, що здійснюється, у системі професійної освіти, 

орієнтоване на створення умов для розвитку духовності учнів на основі 

загальнолюдських та національних цінностей; надання допомоги їм у життєвому 

самовизначенні: моральному, громадському та професійному становленні. 

В умовах економічного та політичного реформування країни, процесів 

розшарування суспільства, диференціації доходів, зниження життєвого рівня 

більшості населення суттєво змінюється соціокультурна діяльність молоді. Ці зміни 

негативно відбиваються на житті підростаючого покоління. Більшість молодих 

людей не в змозі пристосуватись до нових умов і сформувати механізми захисту. 

Внаслідок правової, економічної і моральної незахищеності посилилась 

конфліктність в сімейних взаємовідносинах , що супроводжується різким зниженням 

виховного впливу родини і її ролі у соціалізації дітей. Спостерігається різке 

погіршення стану здоров’я підлітків, розповсюджуються хвороби, які мають 

соціальне підґрунтя (туберкульоз, хвороби, які передаються статевим шляхом, ВІЧ-

інфекції, стресові стани, неврози), значно зросла частина молоді з девіантною 

поведінкою. 

Процес виховання і саморозвиток особистості є вирішальним у формуванні 

майбутнього кваліфікованого робітника. Складовими цього процесу є: національно-

патріотичне, духовне, громадянське, моральне, естетичне, правове, соціальне та 

фізичне виховання. Специфічним для закладів професійної освіти стає професійне 

виховання. Воно займає особливе місце у виховній системі професійного 

навчального закладу і являє собою спеціально організований процес метою якого є 

спрямування особистості на активну творчу діяльність та професійне 

самовдосконалення. Змістову сторону процесу професійного виховання учнів 

складає формування професійних якостей особистості: творча професійна 

спрямованість, професійна відповідальність, честь і гідність, повага до людей праці, 
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майстерність, ерудиція і культура праці. В умовах ринкових відносин важливим 

компонентом професійного виховання є підприємливість і самодостатність . 
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Ця робота розглядалася і обговорювалася на засіданні відділу виховних систем 

у педагогічній освіті (протокол № 16 від 08 листопада 2010 року) і на вченій раді 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 25 листопада 2010 

року протокол № 10. 

За результатами розгляду прийнято рішення: план НДР на 2010 рік виконано 

повністю. 

 2.5. „Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога” (РК 

№ 0108U000184; 2008-2010 рр.). Науковий керівник – Отич О.М., доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник.  

Визначені напрями НДР реалізувались шляхом розв'язання таких конкретних 

проблем: 

1. Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного 

навчання засобами мистецтва (Отич О.М.). 

2. Розвиток творчих якостей особистості майбутнього учителя образотворчого 

мистецтва (Коновець С.В.). 

3. Естетичні та етичні засади розвитку методологічної культури викладачів 

мистецьких дисциплін (Соломаха С.О.). 

4. Формування особистісної готовності класного керівника до організації 

культурного дозвілля школярів (Флегонтова Н.М.). 

5. Формування готовності вчителя образотворчого мистецтва до впровадження 

особистісно-орієнтованих технологій естетичного виховання учнів в умовах 

профільного навчання (Сотська Г.І.). 
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6. Науково-бібліографічний аналіз джерельної бази з проблеми особистісного 

розвитку педагога засобами мистецтва (Штома Л.Н.). 

7. Розвиток особистісних якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих 

навчальних закладах (Філіпчук Н.О.). 

8. Етичні засади особистісного розвитку майбутніх музикантів-педагогів 

(Лисакова І.В.). 

9. Розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя музики і художньої 

культури  засобами сакрального  музичного  мистецтва (Грищенко Ю.В.).  

10. Естетичні засади особистісного розвитку педагога (Піддячий В.М.). 

 При розробці теми „Розвиток творчої індивідуальності майбутнього 

педагога професійного навчання засобами мистецтва” (Отич О.М.) на  третьому  

етапі здійснено формувальне дослідження з експериментальної перевірки 

ефективності технології й організаційно – методичної системи розвитку творчої 

індивідуальності в майбутніх  педагогів професійної школи. Виявлено педагогічні 

умови використання мистецтва у системі розвитку творчої індивідуальності 

майбутніх педагогів професійного навчання, що поділяються на зовнішні (розробка 

і впровадження до процесу професійної підготовки майбутніх педагогів ПТНЗ 

технології розвитку їхньої творчої індивідуальності на основі використання 

мистецтва, сприяння їм у створенні власної творчої педагогічно – мистецької 

лабораторії, забезпечення естетико-розвивального середовища у професійно-

педагогічних та вищих навчальних закладах) і внутрішні ( мотивація та готовність 

адміністрації, викладачів і студентів до впровадження педагогіки мистецтва до 

змісту навчально – виховного процесу професійно – педагогічного закладу освіти, 

їхня активність і зацікавленість у творчій педагогічно-мистецькій діяльності, 

наявний у студентів та викладачів художньо-естетичний досвід, рівень їхнього 

художньо-творчого розвитку, творчий потенціал, смаки, потреби, інтереси, 

залежність від впливу молодіжних субкультур та мистецької моди, ставлення до 

педагогічно орієнтованої художньо-творчої діяльності тощо.) Підготовлено 

рукопис монографії „Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога 

професійного навчання засобами мистецтва” (3 д.а.) за 2010 рік; (10 д.а.) 

усього. 

При розробці теми „Розвиток творчих якостей особистості майбутнього 

учителя образотворчого мистецтва” (Коновець С.В.) на даному етапі (з 27.07. 

2009 р.) за результатами дослідно-експериментальної роботи визначено педагогічні 

умови підвищення рівня розвитку творчих якостей особистості майбутнього учителя 

образотворчого мистецтва які сприяють розвитку у фахівців художнього профілю 

таких якостей, як: самостійність, впевненість у своїх силах, прагнення бути самим 

собою, цілеспрямованість, наполегливість, сила волі, енергійність, організованість, 

працездатність, зібраність, відповідальність, оптимізм, прагнення творити, 

ентузіазм, захопленість певною справою, творчий підхід до роботи, спроможність 

створювати нове, розкутість у творчій самореалізації, що зробить досяжним 

вирішення досліджуваної нами проблеми. Підготовлено рукопис монографії 

„Творчий розвиток учителя образотворчого мистецтва” (3 д.а.). 
При розробці теми „Естетичні та етичні засади розвитку методологічної 

культури викладачів мистецьких дисциплін” (Соломаха С.О.) на даному етапі (з 
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01.09 2010 р.) за результатами дослідно-експериментальної роботи визначено 

методологічну культуру викладача мистецьких дисциплін  як особливу форму 

функціонування педагогічної свідомості, яка керує мисленням педагога і полягає у 

прагненні і вмінні вчителя проводити методичний пошук, спрямований на 

відшукування особистісних смислів художніх і педагогічних явищ, необхідних для 

становлення духовності особистості. Від рівня естетичного та етичного смислу 

мистецького твору залежить спрямованість світоглядних орієнтирів особистості, а 

відтак і його духовного впливу. Це спонукає до висновку про єдність естетичного та 

етичного у художньо-естетичному світосприйнятті особистості. Розвиток 

методологічної культури викладачів мистецьких дисциплін полягає у використанні 

особливих методологічних підходів (цілісного синергетичного, 

культурологічного комунікативного, діяльнісного, аксіологічного, особистісно 

орієнтованого, компетентнісного, інтегративного, феноменологічного, 

герменевтичного), необхідних для дослідження художніх явищ і засвоєння 

мистецько - педагогічних знань і умінь. Надруковано розділ колективної 

монографії „Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких 

дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки” (1,5 д.а.).  

При розробці теми „Формування особистісної готовності класного 

керівника до організації культурного дозвілля школярів” (Флегонтова Н.М.) на 

третьому етапі дослідження виявлено й обґрунтовано психолого-педагогічні умови, 

що забезпечують високий і достатній рівень формування особистісної готовності 

педагогів до виховної взаємодії з учнями в організації культурного дозвілля 

школярів, апробовано розроблену  методику формування особистісної готовності 

класного керівника до організації культурного дозвілля школярів. Розроблено і 

втілено у практику відповідні методичні рекомендації. Підготовлено рукопис 

розділу навчально-методичного посібника „Формування особистісної готовності 

класного керівника до організації культурного дозвілля школярів” (3 д.а.). 

 При розробці теми „Формування особистісної готовності вчителів 

образотворчого мистецтва до впровадження технологій естетичного 

виховання в умовах профільного навчання” (Сотська Г.І) на третьому етапі 

розроблено методику формування особистісної готовності вчителів образотворчого 

мистецтва до впровадження технологій естетичного виховання учнів в умовах 

профільного навчання. Підготовлено рукопис розділу навчально-методичного 

посібника „Формування особистісної готовності вчителя образотворчого 

мистецтва до впровадження технологій естетичного виховання учнів в умовах 

профільного навчання” (3 д.а.). 

При розробці теми „Науково-бібліографічний аналіз джерельної бази з 

проблеми особистісного розвитку педагога засобами мистецтва” (Штома Л.Н.) 

на третьому етапі здійснено упорядкування бібліографії з проблеми особистісного 

розвитку педагога засобами мистецтва. Підготовлено рукопис розділу 

бібліографічного покажчика „Особистісний розвиток педагога засобами 

мистецтва” (3 д.а.). 

При розробці теми „Розвиток особистісних якостей майбутніх 

музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах” (Філіпчук Н.О.) на третьому 

етапі НДР виявлено перелік особистісних якостей, найважливіших для музикантів-
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педагогів на початку ХХ століття на основі аналізу архівних джерел. Підготовлено 

рукопис розділу навчально-методичного посібника „Розвиток особистісних якостей 

майбутніх музикантів-педагогів у вищих навчальних закладах Західної України 

(перша половина ХХ століття)“ (1,5 д.а.). 

При розробці теми „Етичні засади особистісного розвитку майбутніх 

музикантів-педагогів” (Лисакова І.В.) на третьому етапі НДР розроблено методику 

особистісного розвитку майбутніх музикантів-педагогів у навчальному процесі 

вищих музичних та музично-педагогічних навчальних закладів на основі етичних 

засад. Підготовлено рукопис розділу навчально-методичного посібника „Етичні 

засади особистісного розвитку майбутніх музикантів-педагогів” (1,5д.а.). 

При розробці теми „Розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя 

музики і художньої культури засобами сакрального музичного мистецтва” 
(Грищенко Ю.В.) на третьому етапі узагальнено та систематизовано результати 

науково-дослідної роботи. Експериментально підтверджено, що ефективність 

використання виховного потенціалу сакрального музичного мистецтва у навчально-

виховному процесі майбутніх учителів музики та художньої культури зросте за 

таких педагогічних умов: усвідомлення студентами змісту особистісного розвитку та 

педагогічних можливостей сакрального музичного мистецтва у розвитку 

особистісних якостей майбутнього вчителя музики та художньої культури; 

впровадження у навчально-виховну роботу різноманітних форм і методів 

використання сакрального музичного мистецтва;  поступового накопичення знань 

майбутніми вчителями музики та художньої культури про сакральне музичне 

мистецтво; застосування набутих знань у самостійній діяльності студентів з 

розвитку особистісних якостей учнів засобами сакрального музичного мистецтва у 

ході педагогічної практики. Підготовлено рукопис розділу навчально-методичного 

посібника „Розвиток особистісних якостей майбутнього вчителя музики і 

художньої культури засобами сакрального музичного мистецтва” (1,5д.а.). 

При розробці теми „Естетичні засади особистісного розвитку педагога” 

(Піддячий В.М.) на даному етапі узагальнено та систематизовано результати 

науково-дослідної роботи. З’ясовано, що ефективність особистісного розвитку 

педагога залежить від глибини осягнення ним метафорично-символічної образності 

мистецтва, набуття через мистецтво естетичного досвіду пізнання цінностей 

навколишнього світу та виховання духовно-практичного ставлення до дійсності, 

відповідно до ідеалу єдності Краси, Добра та Істини. Діяльність педагога має бути 

спрямована на утвердження нових цінностей – саморозвитку, самоосвіти, 

самопроектування, самореалізації, самоактуалізації особистості. Пізнання себе, своїх 

прагнень і можливостей для самовизначення та кращої самореалізації своїх сил 

являє собою завдання навчання і виховання. У співавторстві підготовлено рукопис 

Миропольська Н.Є, Піддячий В.М. –методичних рекомендацій „Естетичні засади 

особистісного розвитку педагога”( 4,5 д.а.).   
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4. Філіпчук Н.О. Культурно-історичні передумови розвитку музичної освіти в 

Західній Україні першої половини ХХ століття / Наталія Філіпчук // Педагогічна 

майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: матеріали звітної 

наук. конф. ІПООД НАПН України за 2009 рік. – Вінниця: Планер. – С. 45–46. 

5. Флегонтова Н.М. Соціально-етичний маркетинг у педагогічній організації 

культурного дозвілля школярів // Рідна школа. – 2010. – № 1-2 (січень-лютий). – С.2.  

Результати НДР обговорювались та затверджувались на засіданні відділу 

педагогічної естетики та етики (протокол № 28 від 11 листопада 2010 р.) та на 

засіданні вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

(25 листопада 2010 р., протокол № 10). 

За результатами розгляду прийнято рішення: Вважати, що робота виконана 

відповідно до технічного завдання НДР, цільової комплексної програми 

дослідження, індивідуальних планів виконавців і відповідає напряму та змісту плану 

НДР. Звіт з науково-дослідної роботи за 2010 рік відділу педагогічної естетики та 

етики затвердити.  

2.6. „Модернізація педагогічної освіти в європейському та 

євроатлантичному освітньому просторі” (РК № 0108U000699; 2008-2010 рр.). 
Науковий керівник – Авшенюк Н.М., кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник. 

Відповідно до технічного завдання та індивідуальних планів співробітників 

відділу у 2010 р. (третій етап дослідження – узагальнюючий) здійснено 

порівняльний аналіз національних та міжнародних документів у галузі педагогічної 

освіти. У результаті здійснених досліджень виявлено й охарактеризовано провідні 

тенденції розвитку систем педагогічної освіти у країнах ЄС та Північної Америки за 

умов світової інтеграції і глобалізації. Проведений компаративний аналіз уможливив 

наукове обґрунтування рекомендацій щодо прогнозованих шляхів творчого 

впровадження позитивного зарубіжного досвіду в систему професійної підготовки 

педагогів України.  

У ході дослідження було з’ясовано, що в останні десятиріччя педагогічна освіта 

в усьому світі зазнала значних змін, які пов’язані з широкими  соціальними і 

політичними трансформаціями. З одного боку, педагогічна освіта має гідно 

відповісти на виклики часу щодо якісної освіти для всіх, а з іншого – розширилися 

межі її соціальної відповідальності за прогрес національної освіти в умовах 

глобалізації та інтеграції.  
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Отже, виявлено основні тенденції в розвитку педагогічної освіти на початку 

ХХІ століття:  

1) На Європейському континенті педагогічна освіта є включеною в процес 

європеїзації (європейського співробітництва в найширшому сенсі), а на 

Північноамериканському континенті педагогічна освіта розвивається в умовах 

інтернаціоналізації й глобалізації освітнього простору.  

2) Національні системи вищої педагогічної освіти і науки в 46 європейських 

країнах перебувають на шляху до формування спільного Європейського простору 

вищої педагогічної освіти і науки з відповідним узгодженням змісту педагогічної 

освіти (курікулуму) і процедури взаємовизнання дипломів та затвердженням 

загальноєвропейської рамки професійних кваліфікацій. 

3) Інтеграція європейської педагогічної освіти відбувається на чотирьох 

основних рівнях: ціннісному, структурному, змістовому, технологічному. Інтеграція 

національних систем педагогічної освіти до загальноєвропейського освітнього 

простору здійснюється шляхом упровадження транс’європейських освітніх програм 

з перспективою їх пролонгації: Сократ, Леонардо да Вінчі, Темпус, Європас та ін. Ці 

програми зорієнтовані на проектування єдиних європейських стандартів підготовки 

спеціалістів із вищою освітою і передусім – працівників освітньої галузі. Вони 

спрямовані на сприяння мобільності студентсько-викладацького складу з метою 

конвергенції освітніх систем, вивчення педагогічного досвіду та співпрацю. 

4) Тенденція національної спрямованості педагогічної освіти тісно пов’язана з 

інтеграційними тенденціями. Національна спрямованість педагогічної освіти полягає 

у невіддільності її від національного ґрунту, її органічному поєднанні з 

національною історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні культури 

певного європейського народу. 

5) Педагогічна освіта вже не є відособленою галуззю підготовки, а виступає як 

невід’ємна частина вищої освіти і науки, тобто наявною є тенденція університизації 

педагогічної освіти. 

6) Тенденція фундаменталізації педагогічної освіти, що забезпечується 

посиленням теоретичної і практичної складових психолого-педагогічної підготовки 

європейських вчителів, залученням студентів до науково-дослідної роботи, 

підвищенням рівня їх методологічної культури.  

7) Тенденція запровадження компетентісного підходу в професійну 

підготовку майбутніх учителів. 

8) Тенденції гуманізації, демократизації, диверсифікації, децентралізації, 

неперервності та тенденція зростання престижу професії педагога, які 

забезпечують орієнтацію на особистісний розвиток майбутнього вчителя, 

формування його творчої професійної особистості – „рефлексуючого практика”, 

надають можливість для постійного поглиблення фахової підготовки, перетворення 

набуття педагогічної освіти у процес, що триває упродовж всього професійного 

життя вчителя.  

9) Виокремлено тенденцію інноваційності у сфері підготовки вчителів, яка 

передбачає створення для студентів можливостей займати активну позицію у 

навчальному процесі, освоювати новий досвід на основі цілеспрямованого 

формування творчого і критичного мислення, набуття власного досвіду. 
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10) Тенденції багатоукладності, варіативності й гнучкості організації 

професійної підготовки педагогів. Ці тенденції передбачають створення 

можливостей для широкого вибору форм освіти, навчально-виховних закладів, 

засобів навчання, які відповідали б освітнім запитам майбутнього вчителя; 

запровадження варіативного компоненту змісту освіти, диференціації та 

індивідуалізації навчально-виховного процесу.  

11) Тенденція наступності та взаємозв’язку професійно-педагогічної 

підготовки на різних етапах освіти;  

12) Тенденція посилення соціологічної орієнтації, що проявляється у 

підвищенні значення та пролонгації педагогічної практики з орієнтацією на 

формування вчителя – „активного учасника соціального життя навчального закладу 

та громади”.  

13) Тенденція впровадження і використання нових гнучких технологій, 

пошукової орієнтації в освіті і професійній підготовці вчителів, яка передбачає 

цілісне включення студентів-майбутніх педагогів до системи професійно-значущих 

відносин, прилучення їх до вирішення педагогічних завдань, забезпечення 

системотворчих функцій педагогічної практики в її єдності з теоретичною 

професійною підготовкою. 

 Аналіз зарубіжного досвіду розвитку педагогічної освіти в умовах 

євроатлантичної інтеграції дав змогу окреслити можливості використання його 

прогресивних ідей у модернізації системи педагогічної освіти України за чотирма 

напрямами:  

1) удосконалення управління педагогічною освітою, 

2) оновлення змісту і форм професійної підготовки,  

3) удосконалення технологічного та навчально-методичного забезпечення 

підготовки майбутнього вчителя, 

4) запровадження політики „європейського виміру в педагогічній освіті”.  

 Зарубіжний досвід оновлення вітчизняної педагогічної освіти може бути 

запроваджений у практику через: 

 орієнтацію підготовки вчителя на педагога-професіонала шляхом 

удосконалення змісту, форм та методів підготовки вчителів; 

 розробку навчальних планів і програм з акцентом на професійно-практичну 

складову психолого-педагогічної підготовки; 

 раціональне поєднання теоретичної і практичної складових підготовки 

педагогічних кадрів; 

 децентралізацію управління системою педагогічної освіти, яка має 

ґрунтуватися на активній участі у виробленні освітньої політики 

представників регіонів і великих міст, де розташовані вищі педагогічні заклади 

освіти, що сприятиме диверсифікації джерел фінансування; 

 сприяння співпраці університетів із соціальними партнерами, які зацікавлені в 

інноваційному розвитку нових технологій. Їх фінансова підтримка може 

використовуватися з метою проведення наукових досліджень, що 

стимулюватиме оновлення змісту освіти; 

 удосконалення ступеневої освіти підготовки педагогічних кадрів у вищих 

педагогічних навчальних закладах; 
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 сприяння розвитку і пролонгації транс’європейських програм, зорієнтованих 

на мобільність учителів, викладачів, студентів вищих педагогічних закладів 

освіти з метою вивчення і творчого використання передового педагогічного 

досвіду. 

Рекомендації щодо запровадження політики „європейського виміру в 

педагогічній освіті” в Україні включають ряд положень, зокрема: на рівні поширення 

об’єктивної інформації щодо євроінтеграції:  

 широке і систематичне поширення інформації про прийняті рішення на 

міжнародних конференціях європейських міністрів освіти серед науково-

педагогічної громадськості; 

 обговорення і пояснення ідеології загальноєвропейських рішень і можливих 

варіантів їх реалізації на міжнародних та національних конференціях, 

семінарах, в літніх школах для аспірантів тощо; 

 запровадження в педагогічних навчальних закладах та інститутах підвищення 

кваліфікації вчителів навчальних курсів (модулів) щодо євроінтеграції: на 

рівні наукового забезпечення процесів інтеграції: 

 пошуки науково-практичних підходів до визначення і запровадження 

комплексу сучасних компетентностей в педагогічну освіту різних академічних 

рівнів (бакалавр, магістр, доктор), а також у сферу підвищення кваліфікації 

педагогів та освіти упродовж життя (формальної, неформальної, 

інформальної) в Україні; 

 проведення порівняльних досліджень щодо інтеграційних процесів у 

світовому та європейському освітніх просторах; 

 розширення участі українських науковців в пілотних міжкультурних проектах 

(створення модулів загальної підготовки, адаптація змісту і методів, 

підготовка викладачів, виявлення потреб, формування лінгвістичних знань 

тощо); 

Результати фундаментального колективного дослідження дають підстави 

стверджувати, що сукупність одержаних наукових висновків і практичних 

рекомендацій мають важливе значення для подальшого розвитку теорії, історії 

педагогіки та професійної педагогічної освіти і можуть бути використані у 

підготовці педагогічного персоналу в Україні з урахуванням особливостей 

вітчизняної системи освіти. 

За результатами звітного періоду співробітниками відділу завершено роботу з 

формування рукописів розділів:  

а) колективної монографії (Авшенюк Н.М., Кудін В.О., Огієнко О.І., 

Пуховська Л.П., П’ятакова Т.С., Сулима О.В.) „Модернізація педагогічної освіти в 

європейському та євроатлантичному освітньому просторі” (22,0 д.а.);  

б) монографії Десятова Т.М. „Порівняльний аналіз національних 

кваліфікацій в країнах ЄС” (8,0 д.а.); 

в) монографії Гриневич Л.М. „Системи зовнішнього оцінювання в 

постсоціалістичних країнах” (3,0 д.а.); 

г) науково-методичних рекомендацій Кудіна В.О. „Філософські засади 

педагогічної майстерності вчителя” (3,0 д.а.); 
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д) методичного посібника Авшенюк Н.М., Пятакова Т.С., Сулима О.В. 

„Інтернаціоналізація педагогічної освіти в умовах євроатлантичної інтеграції” 

(7,5 д.а.). 

Загальний обсяг підготовленої до друку наукової продукції 43,5 д.а. 

Реалізація колективного наукового дослідження здійснювалася 

співвиконавцями згідно підтем: 

 Підтема: Тенденції розвитку змісту педагогічної світи в умовах 

Європейської інтеграції /04.01.2010 - 31.12.2010/, (Авшенюк Н.М. – зав. відділу, 

канд.пед.наук.). 

Аналіз національних звітів європейських країн та результатів проектних 

досліджень, виконаних європейськими навчальними та науковими установами дає 

змогу стверджувати, що експерти Єврокомісії разом з представниками педагогічної 

науки та освіти після ретельного всебічного вивчення реалій розвитку педагогічної 

науки та з урахуванням завдань Болонського процесу запропонували узгоджений 

опис ступенів вищої педагогічної освіти, карти професій та кваліфікаційних 

дескрипторів (компетенцій: загальних і спеціально предметних), а також 

навчального навантаження за кредитно-трансферною системою. 

Отже, фахівці пропонують три шляхи узгодження першого і другого циклів 

вищої педагогічної освіти, а саме: 

1. Перший цикл вищої освіти з обраного предмету спеціалізації, що дорівнює 

180-240 кредитним одиницям, продовжується другим циклом послідовної 

професійно-педагогічної освіти у 90-120 кредитів (вимагається мінімум 90 кредитів 

за умови, що дисципліна „Педагогіка” чи „Дидактика” входили до змісту навчання у 

першому циклі), включаючи дослідницький компонент підготовки. 

2. Перший цикл вищої освіти з обраного предмету спеціалізації, що дорівнює 

180-240 кредитним одиницям, продовжується в межах другого циклу вищої освіти за 

двома шляхами на вибір: 1) послідовна професійно-педагогічна підготовка у 60 

кредитів; 2) додаткове навчання в галузі „Педагогічні науки” (60 кредитів) у 

спеціально визначений короткий термін або структурований період вступу у 

педагогічну практичну діяльність, включаючи дослідницький компонент підготовки. 

3. Інтегрований перший цикл вищої освіти, в якому одночасно поєднується 

спеціально-предметна та професійно-педагогічна підготовка у 240 кредитів, і який 

продовжується другим циклом вищої освіти в галузі „Педагогічні науки” (60 

кредитів) або структурованим періодом вступу у педагогічну практичну діяльність, 

включаючи дослідницький компонент підготовки. 

Євроекспертами визначено ключові функції сучасного вчителя, а саме: 

1. Вчитель-інструктор – це лідер групи учнів, який викладає свій предмет і 

активізує/активує процес навчання. 

2. Вчитель-наставник організовує і сприяє розвиткові безпечного і 

вмотивованого навчального середовища, з урахуванням особистісних та культурних 

розбіжностей учнів на ґрунтовній психологічній основі. 

3. Вчитель-координатор розвиває і оцінює навчальне середовище у 

широкому контексті з урахуванням особистісних і культурних розбіжностей між 

учнями. 
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4. Вчитель-дослідник є містком між науковими основами свого предмету та 

учнями. Він має ознайомити учнів з науковими підходами до опанування свого 

предмету. Вчитель визначає критичні ситуації, що склалися у класі чи школі, 

аналізує їх, з'ясовує суть проблеми з урахуванням наукових методів пізнання і 

представляє результати свого дослідження разом з практико орієнтованими 

рекомендаціями своїм колегам та керівництву навчального закладу. Він є критичним 

оглядачем відповідної своєму фаху наукової літератури. 

Аналіз курікулумів педагогічних ВНЗ європейських країн свідчить, що 

ключовими компетентностями вчителя, на формування яких спрямована підготовка 

є: 

1 )  Міжособистісна компетентність, що передбачає здатність до ефективного 

спілкування, взаємодії та виконання педагогічної дії у процесі роботи вчителя. 

Володіючи міжособистісною компетентністю вчитель усвідомлює значення 

педагогічного спілкування у класі та у школі в цілому, здатен чітко висловлюватися, 

майстерно використовувати різноманітні носії інформації, а також продуктивно 

взаємодіяти з учнями як у колективі, так і на індивідуальному рівні. 

2) Психолого-педагогічна компетентність, яка є осердям загальної освіти. 

Завдяки їй учитель надає психологічну підтримку навчальному розвиткові учнів. За 

допомогою цієї компетентності вчитель розуміє освітньо-педагогічні процеси і 

умови, необхідні для їх забезпечення на теоретичному і практичному рівнях; володіє 

знаннями про психологічні, соціальні та мультикультурні аспекти навчання; здатен 

вмотивовувати учнів до учіння і особистісного розвитку на найвищому рівні їхніх 

можливостей, до повного розкриття власного потенціалу, а також допомагати учням 

успішно виконувати навчальні й розвивальні завдання. 

3) Спеціально-предметна й методична компетентність, яка містить 

спеціально-предметні знання та практично набутті уміння й навички передачі цих 

знань учням. Володіючи цією компетентністю вчитель здатен до постійного 

самовдосконалення у галузі свого предмету, встановлюючи власні навчальні цілі. 

Він також може планувати, здійснювати й оцінювати процес навчання й викладання 

завдяки спеціально розвиненому педагогічному мисленню. Також ця компетентність 

уможливлює вчителю запроваджувати науково-дослідницьке мислення в подальше 

опанування ним своєї спеціально-предметної галузі. 

4) Організаційна компетентність, яка природно пов'язана з уміннями 

організовувати роботу вчителя. Учитель отримує знання про середовище 

навчального класу, механізми його функціонування. Завдяки цим знанням він 

спроможний залучати учнів та їх батьків, а також своїх колег до планування 

навчального процесу з урахуванням різноманітних ситуативних змін. 

5) Міжкультурна компетентність, яка передбачає оволодіння учителем 

знаннями про різноманітні культури та освітні системи, а також надає йому 

можливостей адаптувати свій стиль викладання до інших культурних контекстів. 

Разом з тим, учитель також пізнає глобальний контекст освітньої сфери і здатен 

допомагати учням усвідомлювати й поділяти демократичні соціальні цінності, 

відмінні національні традиції, європейські культурні цінності в контексті глобальних 

людських цінностей. Сформована міжкультурна компетентність уможливлює 

врахування вчителем особливостей мультикультурного навчального середовища. 
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Підтема: Європейський вимір педагогічної освіти /04.01.2010 - 31.12.2010/, 

(Пуховська Л.П., старший науковий співробітник, доктор пед. наук, професор, /за 

сумісн./). 

У ході дослідження з’ясовано рівні інтеграції європейської педагогічної освіти 

(ціннісний, структурний, змістовий, технологічний) та охарактеризовано сутність 

кожного з них. 

Сутність ціннісної інтеграції  полягає в тому, що проходить гармонізація 

європейських систем педагогічної освіти шляхом пошуку загальних показників їх 

розвитку; розвивається загальноєвропейська освітня політика „європейського виміру 

в педагогічній освіті”, мета якої – поширення заявлених загальноєвропейських 

цінностей в національних системах педагогічної освіти на засадах додатковості 

тощо. 

Сутність структурної інтеграції систем педагогічної освіти пов’язана з 

процесами структурного реформування систем вищої освіти в країнах Європи за 

напрямами: прийняття зручних та зрозумілих градацій дипломів, ступенів і 

кваліфікацій; введення триступеневої системи освіти; впровадження єдиної системи 

кредитних одиниць; визначення та дотримання європейських стандартів якості 

освітніх послуг, усунення перепон для розширення мобільності студентів, 

викладачів, дослідників, управлінців.  

Сутність технологічної інтеграції виявляється у формуванні спільного 

освітньо – інформаційного простору, інструментами формування якого виступають 

проектні технології міжкультурної (європейської) взаємодії, нові форми організації 

навчання, такі як класи вивчення культурної спадщини, європейські клуби тощо; 

інтерактивна співпраця в Інтернеті у поєднанні з традицією обміну педагогічними 

ідеями на засадах свободи використання, адаптування, поліпшення та поширення 

освітніх ресурсів. 

Сутність інтеграції в змісті педагогічної освіти виявляється в наступному: 

розвивається компетентнісний підхід у змісті підготовки та підвищення кваліфікації 

вчителів (традиційні та нові компетентності); розвивається зміст освіти, спрямованої 

на усвідомлення вчителями загальнокультурної спадщини європейців, загальної 

відповідальності за розвиток Європи, європейської ідентичності; реалізуються 

спеціальні проекти ЄС і РЄ на засадах міжкультурної комунікації і взаємодії тощо. 

На основі аналізу провідних європейських проектів у сфері педагогічної освіти 

(„Спільні європейські принципи щодо компетентностей вчителя” (Common European 

Principles for Teacher Competences, 2005), „Покращення якості педагогічної освіти” 

(The Commission Communication ‘Improving the Quality of TE, 2007), „Курікулум 

педагогічної освіти в країнах ЄС” (The Teacher Education Curricula in the EU, 2010) 

було виокремлено три моделі визначення і організаційного запровадження сучасних 

умінь і компетентностей вчителів у системі педагогічної освіти. 

У першій моделі вміння та компетентності в педагогічній освіті визначені 

централізованим шляхом на національному рівні.  

У другій моделі уряд визначив лише певні вимоги до компетентностей, а не 

весь комплекс компетентностей, який мав бути наскрізним для навчальних програм і 

курсів педагогічної освіти. Право вирішувати проблему запровадження тих чи інших 
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компетентностей у програми педагогічної освіти за цією моделлю належить 

університетам.  

За третьою моделлю комплекс необхідних викладачам умінь і 

компетентностей  визначається на рівні окремих навчальних закладів педагогічної 

освіти. 

Як показав аналіз, на центральному рівні в усіх країнах ЄС визначено такі 

групи компетентностей: предметні компетентності, педагогічні компетентності, 

компетентність щодо інтеграції теорії і практики, компетентність щодо оцінки 

якості.  

На рівні закладів педагогічної освіти визначено більшу кількість 

компетентностей, які є спільними для всіх країн ЄС, а саме: 1) предметні 

компетентності; 2) педагогічні компетентності; 3) компетентність щодо інтеграції 

теорії і практики; 4) компетентність щодо взаємодії й співробітництва; 

5) компетентність щодо оцінки якості; 6) компетентність у сфері мобільності; 

7) лідерська компетентність; 8) компетентність щодо неперервного навчання і 

навчання упродовж життя. 

 З метою розробки рекомендацій щодо запровадження в педагогічну освіти 

України „європейського виміру освіти” були виявлені об’єктивні і суб’єктивні 

труднощі формування єдиного освітнього простору в Європі. До них необхідно 

віднести: 

  - багатоманітність культур і багатоманітність систем освіти, завданням яких є 

розвиток і збереження національно-культурної ідентичності; 

 - недостатня адаптація систем педагогічної освіти до потреб сучасного 

суспільства; 

 - поширення в сучасному європейському суспільстві неоліберального 

мислення, за яким до провідних функцій навчальних закладів віднесено надання 

освітніх послуг – „ефективне обслуговування клієнтів”, потреби яких мають 

визначити тип і зміст освіти. Виникає залежність інтеграційних процесів в освіті, 

включаючи педагогічну, від потреб „клієнтів” як виразників інтересів різних 

соціальних груп (політиків, партій, батьків, учнів, представників бізнесу тощо); 

 - особливості національних нормативних баз в освіті, які можуть як сприяти, 

так і суперечити розвитку інтеграційних процесів; 

 - особливості управління системою освіти: поширенню „європейського виміру 

освіти” може заважати висока автономність навчальних закладів в країнах з 

децентралізованим управлінням освітою, сильна регіональна політика підтримки 

національно-культурних традицій тощо; 

 - в європейських країнах розвиваються соціальні рухи антиглобалістів, які 

виказують прямий протест інтеграційним процесам; 

 - особливі проблеми розвитку педагогічної освіти в країнах перехідного 

періоду, тобто в країнах пострадянського простору, до яких належить Україна. 

Підтема: Філософсько-педагогічні аспекти модернізації педагогічної освіти 

04.01.2010 - 31.12.2010/, (Кудін В.О., гол. наук. співр., докт. філос. наук, професор). 

У результаті здійсненого дослідження зроблено аналіз найважливішого з 

надбань сучасної освіти, здійснено з вимогами сучасного суспільно-історичного 
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процесу розвитку людства та потребами необхідної модернізації освіти на 

нинішньому етапі людської цивілізації.  

Зазначено, що система організації освіти має враховувати різні для кожної 

людини можливості у засвоєнні учбових програм, і що залежать від багатьох 

суб’єктивних та об’єктивних причин і обставин. Зростає потреба враховувати ці 

причини в індивідуальному підході до кожного навчаючого. Кожна людина в 

процесі свого розвитку по різному, неоднакові і плоди її діяльності. Розбудити і 

розвинути в ній її неповторно особистісне повинне стати основою в удосконалюючій 

системі освіти. Пам’ятати, що усе створюване людиною, навіть її буденна праця – це 

плід її розуму, думок, прагнень, знань. Щоб усе здійснюване було корисним для 

людей система освіти має ґрунтуватися на єдино плідних і перевірених практикою 

принципах.  

Головним з них є науковий підхід у пізнанні закономірностей розвитку 

природи і суспільства. Винятково важливим є усвідомлення відносності наших 

знань, зумовлених певною обмеженістю можливостей розуму в пізнанні безмежності 

досяжного для нашого розуміння світу, яка, в свою чергу, невід’ємна від 

безмежності природи життя Всесвіту. Особливо суттєвим є зосередження на 

поясненні відмінностей науково пізнання від помилок псевдонаукових тверджень, 

вірувань в забобони, тощо Школа має дати ґрунтовне пояснення, що таке наука, в 

чому її особливість щодо пояснень законів природи і закономірностей в суспільному 

розвитку. Середня школа має дати роз’яснення чому виникла держава, як 

формується суспільство, показати можливі шляхи трансформації держав у 

майбутньому в єдину співдружність народів Планети.  

Організація сучасної системи освіти має передбачити багатоманітні форми 

навчання з використанням можливостей сучасних засобів масової інформації, 

створення спеціальних каналів для навчання різних вікових категорій навчаючих на 

телебаченні, Інтернеті. Ширше практикувати включення у вітчизняному телебаченні 

обмін найкраще підготовлених освітніх передач інших країн. Не виключено у 

майбутньому створення єдиного навчального каналу для усіх країн світу.  

Значна увага у процесі навчання в старших класах школи, в університетах має 

бути зосереджена на організації наукових диспутів, рішення проблемних завдань, 

пошуки неординарного розв’язання запропонованих практичних проектів. 

Серцевиною навчання має бути пробудження і розвиток творчих здібностей 

кожного, хто навчається, сприяння його умінню пошуків оригінальних шляхів і 

підходів у розв’язанні і реалізації отриманих практичних завдань.  

Освіта має давати уявлення про цілісність і єдність світу, про взаємозв’язок 

рішення однієї проблеми з іншими, навіть далеко віддаленими від вирішуваного 

питання. В організації освіти має домінувати засвоєння головного – світ у якому ми 

живемо – єдиний, а різні наукові предмети, які ми вивчаємо є лише окремими 

підходами у вивчені різних сторін і властивостей цього світу. Можливо настане час і 

буде визначено доцільним замість вивчення окремих природничих наук, які нині 

вивчаються в школі, як окремі предмети, вивчення єдиного предмету – 

наукознавство, який включатиме те, що вивчають сьогодні на уроках хімії, фізики, 

біології, тощо. Адже уже виникає потреба в обізнаності з біофізикою, біохімією, 

психофізіологією, тощо. Подібний підхід може видатися спочатку чимось 
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ускладнюючим, але він повністю відповідатиме завданню осмислення і розуміння 

законів природи і суспільного життя, які в реальній дійсності не ізольовані один від 

одного, а взаємопов’язані і взаємообумовлені.  

Винятково важливим в освіті було і залишається формування наукового 

світогляду, який виступає своєрідним компасом у пізнанні світу, в діях і вчинках 

людини, в пошуках непізнанного. Йдеться про потребу заміни нині переважаючого 

технократичного, утилітарного ставлення до життя і відповідного йому 

світоглядного підходу до нього, діалектико-гуманістичним, планетарним, космічним 

мисленням і відповідним йому науковим світоглядом.  

Оновлена система освіти потребує більш досконалого, ніж нині, 

загальнокультурного, художньо-естетичного розвитку, уваги до засвоєння високих 

мистецьких цінностей, без яких успішна, плідна діяльність, тим більше творчість і 

пізнання нового обмежені. Освіта має сприяти формулюванню загально земної, 

єдиною людської цивілізації. Йдеться не про якийсь стандарт одноманітності, а про 

різнобарвність життя, культури, побуту, рівня знань різних народів Планети в їх 

єдиному господарюванні на Землі, як єдиної сім’ї народів. Особливо важливим має 

бути виховання у школярів усвідомлення глибокого почуття відповідальності за все, 

що вони здійснюватимуть у житті, яку б роботу не виконували. Фактично освіта має 

навчати і виховати не тільки знаючу людину, але і відповідальну за втілення у життя 

лише всього позитивного, що робить життя людей кращим, справедливішим.  

Підтема: Порівняльний аналіз національних кваліфікацій в країнах ЄС. / 

04.01.2010 - 31.12.2010/, (Десятов Т.М. – пров. наук. співр., доктор пед. наук, 

професор /за сумісн./). 

Дослідження ґрунтується на основних положеннях європейської стратегії 

розвитку професійної освіти, а також з погляду участі нашої країни в реалізації 

Копенгагенський, Маастрихтської та Гельсінської декларацій в частині 

порівнянності систем професійної освіти, прозорості присвоюваннях кваліфікацій і 

свідоцтв. 

Встановлено, що європейська кваліфікаційна рамка складається з восьми рівнів. 

Кожен рівень має свою характеристику. Рівні структури містять загальну характеристику і 

характеристику компетентностей типових для кваліфікацій цього рівня за певними 

елементами: знання, навички, зміст, самостійність та відповідальність. Ці елементи 

визначають рівень кваліфікації. Дескриптори кваліфікацій за рівнями використовуються для 

навчальних та професійних кваліфікацій. Кожний з восьми рівнів описується набором 

елементів, які визначають результати навчання, що відповідають кваліфікаціям на кожному 

з рівнів у будь-якій системі кваліфікацій. 

У контексті європейської кваліфікаційної рамки під знанням розуміють теоретичне 

знання і/або фактологічні знання. Під навичками виділяються когнітивні навички 

(використання логічного, інтуїтивного і творчого мислення) та практичні (використання 

різних методів, матеріалів і інструментів).У контексті європейської кваліфікаційної рамки 

компетентність описується в термінах відповідальності і автономності. 

В результаті дослідження з’ясовано, що після погодження національної рамки 

кваліфікації із відповідними національними інституціями необхідно визначити 

порядок, методику, механізм розташування професійних кваліфікацій у структурі 

рамки кваліфікацій. Для цього насамперед необхідно відпрацювати модель описання 
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характеристики професійних компетентностей та характеристики ключових і 

наскрізних компетентностей за допомогою елементів описання. 

З метою визначення зазначених кваліфікацій необхідно розробити механізм їх 

визнання. Таким механізмом є професійні стандарти, за допомогою яких можна 

сформулювати та розташувати професійні кваліфікації в структурі рамки 

кваліфікації в межах певної галузі, де кожний рівень кваліфікації зумовлено чіткими 

вимогами до знань, умінь і компетентностей працівників. Виявлення та опис 

функцій і вимог до якості їх виконання дають змогу обґрунтовано визначити рівні 

кваліфікації, які пов'язані не тільки з одержанням професійної освіти, але й досвідом 

практичної роботи на підприємствах. Професійні стандарти є основою для 

формування галузевої рамки кваліфікацій, де кожний рівень кваліфікації описаний 

чітким набором вимог до знань, умінь і компетентностей працівників. 

Отже, можна стверджувати, що професійні стандарти, основані на компетентностях, 

дозволяють контролювати професіоналізм працівників, підтримувати і поліпшувати 

стандарти якості для певної сфери діяльності. Використовуючи професійні стандарти 

працівники, роботодавці, освітні установи і органи управління освітою отримують очевидні 

переваги. Роботодавцям професійний стандарт допомагає: 

 підбирати кваліфікований персонал на рину праці, оскільки стандарт с основою для 

визначення критеріїв підбору персоналу; 

 забезпечувати необхідну якість персоналу; 

 стимулювати професійне зростання персоналу; 

 підтримувати і поліпшувати стандарти якості на підприємстві шляхом контролю та 

підвищення рівня професіоналізму працівників; 

 підвищувати мотивацію персоналу на підприємстві; підвищувати ефективність, 

забезпечувати стабільність і високу якість праці, а, отже, досягати високих 

економічних результатів. 

Працівникові: 

 здійснювати професійне навчання або змінювати напрями професійної діяльності 

протягом усього життя; 

 визначати власний професійний рівень і напрями професійного навчання; 

 ефективно працювати на підприємстві; 

 забезпечувати власну затребуваність на рийку праці, скорочувати строки пошуку 

відповідної роботи; 

 домагатися кар'єрного зростання і збільшення прибутків. 

Для органів управління освітою професійні стандарти створюють можливість: 

 сформувати реальні і вимірювані цілі професійної освіти; 

 планувати обсяги і профілі навчання; 

 визначати траєкторії навчання протягом усього життя. 

Підтема: Розвиток педагогічної освіти у Норвегії (друга половина XX - 

початок XXI століття) /04.01.2010 - 31.12.2010/, (Огієнко О.І. – ст. наук. сп., докт. 

пед. наук, доцент).  

Аналіз структури педагогічної освіти Норвегії довів, що професійна підготовка 

майбутнього норвезького вчителя здійснюється в системі вищої освіти. В контексті 

нашого порівняльного дослідження охарактеризовано своєрідність норвезької 

системи підготовки вчителів, яка полягає в наступному: 
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1. Система освіти вчителя в Норвегії – демократична. Вона базується на 

гуманістичних ідеях свободи, творчості, соціальної рівності та гармонійного 

розвитку особистості, сформульованих провідним скандинавським філософом 

та педагогом Н.Ф.С. Грундвігом. 

2. Система освіти вчителя в Норвегії – цілісна, хоч і поєднує в собі риси як 

централізованих, так і децентралізованих процесів. Цілісне функціонування 

системи освіти вчителя досягається специфічним управлінням через два 

Міністерства: Міністерство освіти Норвегії (якому підпорядковані коледжі 

освіти) та Міністерство наук, технологій та розвитку (яке контролює 

діяльність університетів). Ці Міністерства відповідальні за організацію 

моніторингу розвитку системи педагогічної освіти, формулювання основних 

стратегічних цілей, координацію напрямів діяльності та контроль за змістом 

навчальних програм і результатами досягнень в системі освіти вчителів.  

3. Система освіти вчителя в Норвегії – соціально відкрита. Вона розвивається, 

враховуючи нові соціально-економічні вимоги до всіх без виключення 

громадян суспільства, їх моральних цінностей та етичних норм. 

4. Система освіти вчителя в Норвегії – динамічна та гнучка. Вона еволюціонує, 

змінюється та самовдосконалюється, швидко адаптуючись до нової 

інформації, сучасних науково-методичних знань та вимог міжнародного ринку 

праці  

Ці якісні характеристики відображаються безпосередньо на педагогічному 

процесі підготовки вчителів. Процес підготовки вчителя у вищих навчальних 

закладах характеризується головними стратегічними та специфічними цілями, 

змістом, методами, формами організації та сучасними технологіями. Підкреслимо, 

що саме сукупність всіх вищевказаних елементів з характерною внутрішньою і 

зовнішньою взаємодією, дозволяє розглядати процес підготовки вчителя в Норвегії, 

при всій його своєрідності та неповторності, як цілісність, що складається з 

взаємопов’язаних структурних компонентів та розвивається за загальними законами 

організації та функціонування будь-якої системи.  

Визначальною тенденцією у педагогічній освіті Норвегії є тенденція 

формування „ефективного вчителя”, основними якостями якого є: 

 унікальне комбінування особистісних якостей та стійкий тенденцій 

реагування, які виступають як суб’єктивні передумови професійного у 

педагогічній діяльності; 

 гуманізація взаємовідношень учня та вчителя, яка передбачає: орієнтацію на 

внутрішню психологічну сторону процесу навчання; прийняття та повага до 

думку рівноправних учасників педагогічного процесу; побудова діалогічних 

відношень; побудова відношень вчителя та учнів на основі довір’я, 

терпимості, поваги; 

 рефлексія, яка пов’язана з формування світогляду та життєвих позицій, 

розвитком самосвідомості, диференціацією інтелектуальних здібностей та 

інтересів.   

Провідною тенденцією в підготовці норвезького вчителя є також тенденція 

гуманізації. У новому тисячолітті концепція гуманістичної норвезької педагогічної 

освіти перетворюється на систему поглядів та ідей, щодо підготовки професійно 
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компетентного та демократичного вчителя-гуманіста, який орієнтується не на власні 

уподобання, а на інтереси іншої особистості.  

Тенденція гуманізації педагогічної освіти пов'язується з вирішенням трьох 

головних завдань:  

 демократизацією системи підготовки педагога; 

 перетворенням освітнього процесу у засіб безперервного творчого 

саморозвитку; 

 створенням умов для формування у майбутнього вчителя особистісних 

якостей педагога-гуманіста, демократа, творця.  

Іншими словами, навчальний процес у вищих педагогічних навчальних 

закладах спрямовується на формування у студента-педагога не просто знань та 

професіоналізму, а навичок інтелектуальної та професійної діяльності вищого рівня. 

Це означає, що здатність майбутнього вчителя до пізнання, накопичення інформації 

повинна поступово перерости у компетентність аналізувати; розуміння повинно 

пройти процес сублімації у синтез чи здатність оцінювати; навички практичного 

використання – у здатність творчого переосмислення та створення власної системи; 

особисті якості – у ціннісні характеристики професіонала. 

Формування громадянських цінностей у майбутніх учителів у Швейцарії 
/04.01.2010 - 31.12.2010/ , (П’ятакова Т.С. – мол. наук. співр.). 

Досліджено феномен громадянських цінностей у полікультурному просторі 

Швейцарії і з’ясовано, що громадянська освіта в Швейцарській Конфедерації 

базується на тих загальнопедагогічних і дидактичних принципах, що й освіта в 

цілому. Однак особливо значущими для неї на даному етапі є:  

 гуманізм (пріоритетність ідеї прав і свобод людини, творчий розвиток 

особистості, виховання людської гідності, поваги до приватності і розуміння 

значущості особистісної автономності; співвіднесення освітніх вимог з 

можливостями та природними задатками дитини, особлива увага до дітей з 

вадами розвитку і особливими освітніми потребами); 

 демократичність (виховання духу соціальної солідарності, справедливості, 

вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством i брати участь у прийнятті 

рішень; передбачає діалогічний характер освіти, суб’єктно-суб’єктні відносини 

між педагогами і учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри в шкільному 

колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв’язок школи з іншими 

учасниками процесу соціалізації (сім’єю, дитячими і молодіжними 

громадськими організаціями, громадами, ЗМI тощо); 

 зв’язок з практичною діяльністю (пріоритетність для системи громадянської 

освіти навчання і виховання умінь і дій, зорієнтованість учнів на навики 

соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, 

перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати 

відповідальні рішення і діяти у правовому полі); 

 наступність і безперервність (поетапне, відповідно до вікових особливостей, 

розширення інформаційного, виховного, інструментального (практичного) 

обсягу системи освіти для демократії, що бере початок у дошкільному 

вихованні, включає всі етапи середньої, вищої, професійної освіти, а також 

освіту для дорослих; виховання потреби вчитися навичок громадянськості 
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протягом усього життя); 

 міждисциплінарність або інтегрованість (навчання і виховання 

громадянськості у процесі вивчення різних навчальних дисциплін; узгодження 

змісту навчальних програм з метою та завданнями громадянської освіти); 

 культуровідповідність (врахування у змісті громадянської освіти 

етнонаціонального, регіонального, культурного і багатомовного контексту, 

зв’язок шкільного колективу з місцевою громадою, участь у спільних з нею 

соціальних, культурних, природозахисних акціях); 

 полікультурність (наповненість громадянської освіти ідеєю універсальності 

прав людини, а також ідеєю етнокультурного різноманіття довкілля, Європи, 

світу, правової рівності національних культур; виховання особистості на 

засадах міжетнічної толерантності, поваги до представників інших культур, у 

першу чергу культурних меншин; підтримка міжнаціонального культурного 

обміну та міжкультурного діалогу); 

 плюралізм та толерантність (виховання поваги до засад політичної, 

ідеологічної, етнонаціональної, расової багатоманітності; уникання 

екстремістських поглядів і поведінки в житті шкільного колективу, виховання 

толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, 

релігійних переконань, до діяльності в школі різних молодіжних громадських 

організацій; виховання усвідомлення, що будь-який політичний екстремізм є 

неприйнятним); 

 гендерна рівність (на противагу від гендерних відмінностей) – відсутність 

соціально-психологічної різниці між «жіночими» й «чоловічими» ролями та 

функціями, які виконують у соціумі його члени;  

 інтеграція та інклюзія (від англ. „включення”): можливість кожної людини, 

незалежно від стану здоров'я, наявності фізичного чи інтелектуального 

порушення, одержати різноманітні послуги (зокрема, освітні), якість яких не 

різниться від якості тих, що отримують здорові люди. 

Швейцарія має багатий досвід професійної підготовки студентів – громадян 

європейської спільноти – керуючись цими принципами: зокрема принцип 

демократичності і прямих виборів дозволяє кожному студенту приймати участь в 

співуправлінні університетом – студентські асоціації залучені до виборів деканів 

факультетів, розробок освітніх проектів, програм і навіть навчальних курсів (де на 

першому місці – проектна робота, особливо міжнародні проекти). Принципи 

культуровідповідності, толерантності, полікультурності знайшли своє відображення 

в діяльності міжкантональних та федеральних органів освіти, які більшою або 

меншою мірою пов’язані з дослідницькою, політичною та практичною діяльністю. 

Дослідження швейцарських наукових праць з проблем громадянської освіти 

свідчать, що в структурі кожної з рис громадянськості особистості можуть бути 

виділені три складові: 

1) когнітивна (наявність у людини засвоєних на рівні переконань 

„громадянознавчих знань”: понять, ідей, правил, оцінок, норм, цінностей); 

2) мотиваційна (особистісне емоційне ставлення людини до подій, фактів, 

явищ оточуючої дійсності, пов’язаних з відповідними сферами життя суспільства, до 

самої себе як громадянина); 
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3) операційна (розвиненість у особи сукупності узагальнених і спеціальних, 

аксіологічних та інших прийомів навчальної діяльності, які є основою формування 

громадянських установок, цінностей і відповідної спрямованості особистості). 

Якісний і кількісний рівень розвитку цих складових може виступати 

критеріями і показниками сформованості рис громадянськості в структурі 

особистості. 

Підтема: Професійна підготовка педагогів дошкільної освіти у Німеччині 

/04.01.2010 - 31.12.2010/, (Сулима О.В. - мол. наук. сп.). 

Аналіз звітної документації Міністерства освіти, культури і молоді та річних 

звітів Федеральних земель, нових Навчальних планів з підготовки вихователів дітей 

дошкільного віку показав, що у Німеччині зросли вимоги до якості дошкільного 

виховання і навчання й, відповідно, до підвищення якості підготовки та кваліфікації 

педагогічних працівників. Прийняті Федеральними землями нові Навчальні плани з 

навчання і виховання дітей дошкільного віку, зміна вимог до дошкільних закладів, 

підвищення кількості дітей із еміграційних сімей, концептуальне вдосконалення 

дитячих установ і сімейних центрів ставлять нові вимоги фахівцям дошкільних 

закладів. З’ясовано, що система вищої освіти ФРН, приєднавшись до Болонського 

процесу, ввела двоциклове навчання (ступенева освіта), запровадила кредитну 

систему, сформувала системи контролю якості освіти, розширила мобільність 

студентів і викладачів, забезпечила працевлаштуванням випускників.  

Відповідно до положень Болонської декларації в Німеччині підготовка 

майбутніх вихователів відбувається в університетах і вищих професійних школах за 

освітніми кваліфікаціями бакалавр (Bachelor), магістр (Master). Зміст програм 

підготовки вихователів побудований за кредитно-модульною системою, і містить 

тісний зв'язок теорії і практики  

Встановлено, що з 2004 року стало можливим здобути освітньо-

кваліфікаційний рівень „Бакалавр дошкільної педагогіки” більше ніж у 24 

університетах Німеччини. Магістерські програми підготовки вихователів 

пропонуються студентам у восьми вищих навчальних закладах ФРН. Надзвичайно 

важливими в умовах євроінтеграції є міжнародні програми підготовки вихователів 

дошкільних закладів, що дають можливість підготувати висококваліфікованих 

фахівців для усього євро-регіону. 

Охарактеризовано п’ять ключових питань, що визначають сучасні та майбутні 

вимоги до європейських фахівців з навчання і виховання дітей дошкільного віку: 

культурна спадщина як приклад та визнання європейської спадщини у системі 

дошкільного навчання і виховання; інвестування та потреба взаємодії загальних 

цілей політики та підвищення різноманітності сімейних структур, необхідність 

укріплення громадянських прав дітей; забезпечення розвитку та скорочення розриву 

між якістю та недостатнім розвитком вищої освіти та наукових досліджень у 

європейських країнах; соціокультурні трансформації щодо підвищення вимог до 

навчання і виховання дітей пов’язані з соціально-економічними та соціально-

культурними змінами, що відбуваються не тільки в закладах освіти, а й у навчанні 

дітей за допомогою різних формальних і неформальних методів навчання; 

різноманітність та рівність у критичному розумінні культурної та індивідуальної 

різноманітності з політичної та професійної точки зору. 
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// Вісник Черкаського ун-ту: зб. наук. пр. – Сер. Педагогічні науки – Черкаси, 2010. – 

Ч. II. – Вип. 183. – С. 93–97 (0,5 д.а.). 

Результати роботи обговорювались на засіданні відділу порівняльної 

професійної педагогіки 15 листопада 2010 року, протокол № 9 та на засіданні вченої 

ради ІПООД НАПН України 25 листопада 2010 року, протокол № 10 За 

результатами розгляду прийнято рішення, що план НДР за 2010 рік виконано 

повністю.  

2.7. „Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці” 

(РК № 0104U010876; 2008-2010 рр.). Науковий керівник – Синявський В.В., 

кандидат педагогічних наук (з психології), старший науковий співробітник. 

У 2010 р. співробітниками відділу здійснено дослідження за такими 

напрямами: 
1. Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження в практику роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів профорієнтаційних технологій розвитку 

готовності учнів до входження у ринок праці. 

2. Узагальнення результатів експериментального дослідження та розробка 

методичних рекомендацій щодо впровадження психологічних технологій 

підготовки учнівської молоді до вибору професії. 

3. Узагальнення результатів експериментального дослідження та розробка 

методичних рекомендацій щодо впровадження психологічних технологій 

корекційно-розвивального профконсультування. 

4. Розробка професіограм стрижневих професій кожного типу; монографічне 

узагальнення результатів експериментального дослідження та розробка 

методичних рекомендацій щодо впровадження матеріалів дослідження в 

практику профорієнтації.  

5.  Розробка технології психотерапевтичної допомоги безробітним  з врахуванням 

їх індивідуально-типологічних рис. 

6. Оформлення результатів експериментального дослідження професійно 

важливих якостей майбутнього педагога. 
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7. Оформлення результатів дослідження та розробка авторського методичного 

посібника щодо технології оптимізації саморозвитку учнів в системі 

неперервної професійної орієнтації. 

8. Узагальнення результатів експериментального дослідження та розробка 

методичних рекомендацій щодо технології психологічної адаптації учнівської 

молоді до змін у навчальному середовищі. 

Співробітниками відділу за період виконання теми отримано такі результати 

дослідницької роботи: 

Апробовано та описано у методичних рекомендаціях когнітивно-психологічну 

основу технологій профорієнтаційної роботи. Узагальнено теоретико-дослідницький 

матеріал і оформлено розділ до колективної монографії на тему: „Профорієнтаційні 

технології розвитку готовності учнівської молоді до входження у ринок праці”. 
Подальшого дослідження набули визначені технології профорієнтації в напрямах 

якої закладено виявлення ознак сумісності економічного та психологічного „Я”. 

Розроблено та апробовано модель профконсультування педагогічних 

працівників закладів профтехосвіти з синдромом емоційного вигорання, згідно з 

якою профконсультативна діяльність психолога базується на методології суб’єктно-

партнерського підходу до надання психологічної допомоги особистості, тобто 

активне залучення внутрішніх ресурсів особистості, її налаштування на подолання 

перешкод та утруднень у власному професійному розвитку в результаті 

усвідомлення і прийняття відповідальності за власний особистісно-професійний 

розвиток. Апробовано технологію профконсультування педагогічних працівників з 

СЕВ, яка враховує рівень його сформованості, а отже, види проблем і психологічний 

потенціал особистості. 

Узагальненням результатів експериментального дослідження виявлено, що 

учнівська молодь, стикаючись з проблемою свідомого вибору майбутньої сфери 

діяльності, має багато перешкод, які пов‘язані: а) з нехваткою психологічних знань 

щодо самореалізації в світі професій в умовах ринкової економіки; б) недостатнім 

досвідом щодо самоаналізу та самопізнання власних індивідуально-психологічних 

та особистісних якостей; в) незнанням основних вимог успішного вибору професії 

тощо.  

Встановлено, що при розробці психотехнології профорієнтаційного супроводу, 

необхідно передбачити, з одного боку – активне включення учнів у таку діяльність, 

яка сприяла б набуттю тих знань, умінь та навиків, які якраз й забезпечували 

успішний вибір професії. Як підтвердили результати здійсненого дослідження, саме 

така діяльнісна і практична включенність дозволяла учням, з одного боку, розкрити 

власні резерви, визначити стратегії особистісного і професійного розвитку та 

зростання, а з іншого, – поступово формувати особистісний потенціал майбутнього 

фахівця, забезпечувати умови самопізнання, саморозвитку, самоактуалізації й 

самореалізації особистості при виборі професії, її особистісного і професійного 

зростання. 

У дослідженні з позицій системно-психологічного підходу проведено 

глибокий і всебічний аналіз вітчизняної і зарубіжної психологічної літератури та 

практичного досвіду стосовно професіографії, викладені принципи, завдання і 

методи психологічного вивчення професій з метою професійної орієнтації, зміст і 



 

 

 

58 

структуру професіограми і психограми. Акцентується увага на тому, що оскільки 

професіограма є систематизацією інформації про професію, то вона є тією 

необхідною методичною основою, на якій повинна будуватися система професійної 

орієнтації /професійна інформація, професійна консультація і професійний відбір 

/підбір/ особистості. Розроблено методичні рекомендації щодо інтерпретації 

професіографічного матеріалу і його використання в системі професійної 

інформації, в профконсультаційній роботі і профвідборі. 

 Встановлено, що дезадаптаційний рівень прояву окремих індивідуально-

типологічних рис підвищує ризик безробіття. Виявлено тісний взаємозв’язок між 

індивідуально-типологічними особливостями безробітних і типом обраної професії. 

Чим більше відрізняються між собою ці показники, тим більшим для особистості є 

ризик безробіття. Розбіжність є досить високою, і складає 68% загальної кількості 

обстежуваних безробітних. Отже, для даної категорії безробітних досить актуальною 

є проблема професійної переорієнтації і вибору нової професії. За результатами 

дослідження, найбільш типовими індивідуально-типологічними рисами ризику 

безробіття є:  тривожність,  лабільність, сенситивність, ригідність. Відповідно до 

означених індивідуально-типологічних рис особистості безробітних з’ясовано, що 

основну типологію безробітних складають такі психологічні ознаки особистості, як: 

конформність (поєднання тривожності і сенситивності, компромісність (поєднання 

тривожності і лабільності), конфліктність (поєднання ригідності і агресивності). 

Основними технологіями надання психологічної допомоги безробітним є 

профконсультація у поєднанні з психодіагностичним обстеженням, психологічна 

корекція і немедична психотерапія. 

Розроблено та впроваджено у навчальний процес програму розвитку 

професійно важливих якостей майбутнього педагога. В результаті її застосування 

досягнуто такі результати: а) усвідомлення студентами значення цілевизначення, 

цілепокладання для успішної реалізації діяльності; визначення основних етапів 

цілевизначення; вироблення вміння постановки мети; б) формування та розвиток 

навичок активного слухання; в) формування та розвиток навичок професійної 

поведінки в емоційно напружених ситуаціях, знайомство з основними техніками 

зниження напруження; г) формування та розвиток навичок співпраці, роботі у групі, 

колективі, розвиток емпатійного ставлення, співпереживання, стійкості прийняття 

рішення, відповідальності. 

Визначено основні передумови та фактори, які впливають на саморозвиток 

особистості учня; ключові складові технології оптимізації цього процесу в умовах 

неперервної освіти. Апробація розробленої технології оптимізації саморозвитку 

учнівської молоді на базі експериментальних майданчиків дозволила зробити такі 

висновки: а) старший шкільний вік є сенситивним періодом для запуску механізму 

саморозвитку в учнів; б) перехід від спонтанного до самокерованого розвитку 

базується на сформованих раніше психологічних якостях особистості (цілісність Я-

концепції, розвинені навички саморегуляції, загальна адаптованість, тощо), які 

одночасно є і каталізаторами подальшого саморозвитку;  в) передумовою запуску 

механізму саморозвитку є сформована у старшого підлітка домінанта 

самовдосконалення; формування цієї домінанти є засобом керування дорослими 

саморозвитком учнів;  г) оскільки теоретичне мислення відіграє провідну роль у 
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розвитку особистості, запускові механізму саморозвитку передує оволодіння 

стратегіями само побудови; д) теоретичне проектування учнями власного розвитку 

має закріплюватись у практичній діяльності; умови навчально-виховної діяльності 

здатні надати учням такий „тренінговий полігон», де дорослий виконує роль 

вчителя, провідника і співдослідника. 

Аналіз результатів апробації технології оптимізації психологічної адаптації 

учнівської молоді до змін у навчальному середовищі виявив зміни у показниках 

діагностики після проведеної корекції: кількість учнів, які мають високий рівень 

дезадаптації, постійні психосоматичні проблеми, чий психічний стан межує з 

психічною патологією - зменшилась; які мають проблеми вже на протязі довго часу 

– не змінилась; кількість учнів умовно адаптованих – збільшилась. Також виявлено 

зміни у психоемоційному стані учнів. Ці зміни відбулися завдяки трансформації 

ставлення учнів до негативних зовнішніх умов. Доведено ефективність і доступність 

застосування технологій психологічної адаптації в умовах професійно-технічних 

навчальних закладів  

Найвагоміші публікації за темою дослідження опубліковані у 2010 р.: 

1. Синявський В.В. Психологічні основи профорієнтаційної професіографії. 

Навчально-методичний посібник. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010 (5,5 д.а.). 

2. Єгорова Є.В. Феномен емоційного вигорання та його прояви у професійній 

діяльності педагогічних працівників закладів профтехосвіти // Педагогіка і 

психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал. – 2010. – № 4. (0,7 

д.а.). 

3. Литвинова Н. І. Профорієнтаційний супровід професійного 

самовизначення учнів // Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології 

ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 

8. – 2010. – С. 621–630 (0,7 д.а.).  

4. Марченко І.Б. Роль педагогів ПТНЗ у процесі формування здорового 

способу життя молоді / Марченко І.Б., Алексєєва С. В. //  матеріали міжнарод. наук.-

практ. конф. у м. Донецьку „Психолого-педагогічні засади профільного навчання та 

профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи” 2 листопада 2010 р. – у 2-

х томах. – Том 1. – Донецьк: Витоки, 2010. – С. 79-86 (0,7 д.а.). 

5. Мерзлякова О. Л. Саморозвиток старшокласників: модель процесу та 

шляхи його активізації / О. Л. Мерзлякова // Проблеми сучасної психології: зб. наук. 

пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології 

ім. Г.C. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої]. – 

Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 7. – С. 423–433 (0,7 д.а.).  

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу профорієнтації і 

психології професійного розвитку 15 листопада 2010 р., протокол № 11; на засіданні 

вченої ради ІПООД НАПН України 25 листопада 2010 р., протокол № 10. За 

результатами розгляду прийнято рішення: план НДР 2010 р. виконано повністю. 

2.8. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності (РК № 0107U011443; 2008-2010 рр.). Науковий керівник – 

Помиткін Е.О., доктор психологічних наук, старший науковий співробітник. 
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Комплексна тема НДР “Розвиток психологічної готовності педагогів до 

творчої професійної діяльності” реалізується через дослідження таких конкретних 

проблем: 

1. Розвиток духовного потенціалу в процесі творчої самоактуалізації вчителя 

(Помиткін Е.О. – науковий керівник НДР, д.пс.н., ст. н. сп., завідувач відділу). 

2. Методологічні проблеми розвитку психологічної готовності педагогів до 

творчої професійної діяльності (Балл Г.О., д.пс.н., чл.-кор. НАПН України, голов. н. 

сп. відділу на 0,5 ст.). 

3. Історико-теоретичне дослідження проблеми готовності педагогів до творчої 

професійної діяльності (Рибалка В.В. – д.пс.н., проф., провідний наук. сп. відділу). 

4. Розвиток психологічної готовності майбутніх педагогів до творчої 

професійної діяльності (Власова О.І., д.пс.н., доц., пр. н. с. відділу на 0,5 ст.).  

5. Вплив інноваційної культури на творчу професійну діяльність педагога 

(Ігнатович О.М., к.пс.н., пров. н. сп. відділу). 

6. Вплив характерологічних особливостей майбутніх викладачів гуманітарного 

профілю на розвиток творчої педагогічно-професійної діяльності (Павлик Н.В., 

к.пс.н., ст. н. сп. відділу). 

7. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності на різних етапах онтогенезу (Становських З.Л., к.пс.н., ст. н. сп.). 

8. Розвиток творчих якостей педагога у професійній діяльності (Вінник Н.Д., 

м. н. сп. відділу). 

9. Розвиток інтелектуального компоненту творчості педагогів у діяльності 

психологічної служби (Голуб І.І., м. н. сп. відділу). 

10. Професійна ідентичність педагога, як компонент готовності до творчої 

фахової діяльності (Радзімовська О.В., м. н. сп. відділу). 

З переходом України до відкритого громадянського суспільства та ринкової 

економіки значно підвищилися вимоги до особистості професіонала, зростає 

значення людського, особистісного, психологічного фактору у підвищенні 

ефективності професійної діяльності. Особливо це стосується творчого портрету 

педагога, який є носієм не тільки знань, цінностей і досвіду, але й взірцем для 

наслідування учнів, студентів. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю розвитку психологічної 

готовності вчителів до творчої професійної діяльності, що в кінцевому рахунку 

сприятиме активізації творчого потенціалу учнівської молоді. 

Психологічна готовність педагогів до творчої професійної діяльності на 

своєму вищому рівні становлення виступає як здатність особистості педагога 

свідомо формувати, засвоювати, зберігати, примножувати, актуалізовувати, 

використовувати і передавати учнівській молоді психологічні знання, формувати 

якості особистості як незаперечні особистості цінності, ресурси, потенціали, резерви 

оптимізації, підвищення ефективності творчої професійної педагогічної діяльності 

викладачів. 

При розробці підтеми „Розвиток духовного потенціалу в процесі творчої 

самоактуалізації вчителя” (Е.О. Помиткін) відповідно до завдань дослідження 

узагальнено результати формувального експерименту, виявлено психологічні умови 

розвитку духовного потенціалу педагогів. 



 

 

 

61 

Встановлено, що на практиці процес творчості має відповідати естетичним, 

гуманістичним і пізнавальним критеріям. У свою чергу духовний розвиток без 

творчої активності особистості може набути таких ознак як догматизм, 

фанатичність, нетерпимість до будь-яких змін і вдосконалення. 

Аналіз кореляції між показники духовного потенціалу та показниками 

розвитку соціально-психолого-індивідуального виміру структури особистості 

дозволив встановити, що високий духовний потенціал у цілому суттєво позначається 

на розвитку особистості педагога, зокрема: 

1. У загальній спрямованості (на себе, на спілкування, на діло) переважає 

орієнтація на діло та спілкування. Спрямованість на себе не є характерною для 

особистості з високим духовним потенціалом.  

2. У ціннісній орієнтації педагогів з високим духовним потенціалом  

переважають, насамперед, духовні, буттєві цінності такі як вірність, 

доброзичливість, допомога потребуючим, гармонія з природою. Не зафіксовано 

також жодного випадку егоцентричної свідомості. Це свідчить, що духовність 

особистості може бути реалізована як у професійній діяльності, у сімейному колі, 

так і в соціальному оточенні через самовіддачу, взаємодопомогу та служіння.  

3. Залежності між духовним потенціалом та інтелектуальними здібностями 

також не встановлено. Звідси можемо зробити висновок, що духовність не є прямим 

наслідком розвитку інтелекту. Підтвердженням цього є факт можливості 

егоцентризму у людей з високим інтелектуальним потенціалом. 

4. Не встановлено прямої залежності між духовним і творчим потенціалом 

педагогів. Однак виявлено, що духовність відіграє роль конструктивного вектора 

творчої спрямованості педагога. Якщо творчість педагога не має духовної 

спрямованості (напрям Краси, Добра та Істини), вона може бути спрямована на 

розробку методів і підходів, які принижують особистість учня, призводять до 

конфліктності в учнів, колективі тощо.  

Розвиток духовного потенціалу вчителя потребує забезпечення таких 

психологічних умов: 

1. Сформованості системи духовних знань, які виступають метою пізнавальної 

діяльності особистості вчителя та засобом розв’язання особистісно-професійних 

проблем.  

2. Сформованості системи духовних цінностей і смислів, що виконують 

регулятивну функцію по відношенню до поведінки та діяльності особистості та 

свідчать про готовність і здатність вчителя використовувати сформовану систему 

знань на практиці. 

3. Духовного самовдосконалення, яке передбачає розвиток вольових функцій 

особистості та сприяє екстеріоризації засвоєних та ієрархічно вибудованих духовних 

цінностей у відповідності з особистісними смислами та прагненнями до реалізації 

ідеалів Добра, Краси та Істини. 

Опубліковано 10 наукових праць. Зроблено 5 доповідей на науково–

практичних конференціях, методологічних семінарах, міжнародних наукових 

форумах та симпозіумах. 

При розробці підтеми „Історико-теоретичне дослідження проблеми 

психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності” 
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(В.В. Рибалка) було узагальнено дані теоретичних та експериментальних 

досліджень проблеми психологічної готовності педагогів до творчої діяльності. В 

теоретичному плані у процесі розвитку психологічної готовності педагога слід 

звернути увагу як на креативні можливості самої особистості педагога як суб'єкта 

творчості, так і специфічні творчі детермінанти, що містяться у предметі його 

професійної діяльності, яким виступає дитина, що має власний творчий потенціал і є 

також суб'єктом творчості і самотворення. Якщо до першого типу детермінантів 

відносяться структурно-особистісні компоненти психологічної готовності педагога, 

такі як: творча комунікативність, мотиваційна, характерологічна, рефлексивна, 

академічна, інтелектуально-творча, психофізіологічна готовність особистості 

педагога, то предметна педагогічна дійсність може, за певних умов, містити у собі не 

менш значущі стимули для розвитку і самоактуалізації у педагога такої 

психологічної готовності. Маються  на увазі такі мотиви психологічної готовності 

педагога до творчості, як здібності і обдарованість, творчий потенціал учнів, 

наявність у них потягу до творчості, індивідуальні стратегії їх творчої діяльності 

тощо. Розвиток їх у дитини має спиратися на наявність подібних компонентів у 

психологічній готовності педагогів до професійної творчості. Тому у дослідженні 

розглянуті як традиційні погляди на творчість, її сенс, природу, процесуальні та 

продуктивні, соціальні та особистісні характеристики, здібності, обдарованість, 

творчий потенціал, стратегії творчості тощо, так і сучасні методологічні підходи до 

їх розуміння. 

До перших відносяться передусім класичні ідеї вітчизняного філософа і 

психолога ХІХ століття М.Я. Грота щодо особистості як понадіндивідуального, 

божественного, творчого начала в людині; розуміння творчості як відповіді на запит 

Бога, як феномену, що потребує свободи, здійснюється в суперечливих умовах і 

забезпечує підйом людини; бачення великим гуманістичним психологом 

К. Роджерсом природи творчості, соціальної потреби в ній як у засобі адаптації до 

динамічних змін у житті суспільства, забезпеченні сприятливих соціальних та 

особистісних умов для її здійснення; розуміння творчості і самотворення 

особистості як вищого соціокультурного рівня розвитку психіки; теоретичне 

вивчення і практичне використання В.О. Моляко стратегій комбінування, 

аналогізування, реконструювання, універсальної і спонтанної стратегій та певних 

тактик як основи тренінгової системи КАРУС; діалектична структура творчого 

потенціалу особистості в теорії І.П. Манохи щодо потенційності психіки в системі 

буттєвості людини тощо. 

Ці теоретичні та прикладні розробки мають стати обов'язковим інноваційним 

надбанням, передусім, в академічному компоненті психологічної готовності 

педагогів до творчої професійної діяльності. 

Разом з тим, постає необхідність модернізації методологічних підходів до 

розуміння як психологічної готовності педагогів до творчості в їх як суб'єктивних, 

так і суб’єктивних детермінантах. Покажемо це на прикладі проблеми здібностей, 

обдарованості, таланту, яка стосується, і педагога, і учня, проблеми, котра має бути 

паритетно розподілена між ними як рівноправними учасниками навчально-

виховного процесу. Такі трансформації є природними в процесі становлення науки, 

вони притаманні, зокрема науковій школі дослідження обдарованості Б.М. Теплова-
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Н.С. Лейтеса, в якій постійно оновлюється розуміння феномену обдарованості. 

Подібний процес спостерігається при зіставленні їх поглядів з новими даними 

сучасних дослідників по обдарованості, зокрема, М.І. Дьяченка і Кандибович, 

О.Є. Антонової, П.О. Тадеєва та ін. 

Доцільно розширити погляд на поняття обдарованості, так само як і на інші 

поняття проблеми розвитку психологічної готовності педагогів до творчої 

професійної діяльності, на різних рівнях методологічного простору сучасної 

наукової психології – філософсько-психологічному, загальнонауково-

психологічному, теоретико-психологічному, психолого-прикладному, практично-

психологічному та онтологічному.  

Так, на філософсько-психологічному рівні слід вбачати у психологічній 

готовності педагогів до творчого розвитку обдарованості учня такі діалектичні 

протилежні аспекти, як готовність і неготовність вчителів, обдарованість учня до 

якоїсь однієї діяльності і бездарність до інших видів тощо. У культурологічному, 

етичному, аксіологічному плані слід ставитися до особистості педагога і учня як 

таких, що мають власну гідність і честь, яку ні в якому разі не можна принижувати, 

а, навпаки, підносячи до певного рівня, можна перетворити на дієвий фактор 

навчання та виховання. 

На загальнонауково-психологічному рівні феномен психологічної готовності 

вчителя і обдарованості учня слід розглядати у системному плані, який має як 

макрокосмічний, макроструктурний, так і мікрокосмічний, мікроструктурний аналіз, 

за яким для педагога "немає дрібниць" у розумінні особистості дитини, її життя і 

розвитку, що теж вимагає від нього певної творчої готовності. 

На теоретико-психологічному рівні визначальними є методологічні принципи 

та підходи у психології. Наприклад, за принципом розвитку психіки її становлення у 

дитини відбувається шляхом визрівання психофізіологічних засад (на рівні 

організму), засвоєння існуючих цінностей (на рівні індивіда) і, головне – творення 

цінностей і самотворення. Тому психологічна готовність педагога до творчої 

діяльності виступає одним із головних чинників розвитку психіки дитини на рівні 

особистості. При цьому обдарованість дитини має виступати як її внутрішній 

фактор, що сприяє її творчій діяльності. 

Особистісний підхід у навчанні та вихованні ставить проблему розуміння 

обдарованості дитини як особистісного феномену. Тому доцільно говорити, як це 

відбувалося в епоху Відродження, саме про особистісну обдарованість учня, про її 

психологічний профіль та його інтеграцію і диференціацію на такі компоненти як 

комунікаційний, мотиваційний, характерологічний, рефлексивний, академічний, 

інтелектуальний, психофізіологічний (з їх подальшою інтегративно-диференційною 

конкретизацією). 

На причинно-психологічному рівні мають розв'язуватися конкретні 

особистісні проблеми розвитку, психологічної готовності педагогів і обдарованих 

учнів до творчої діяльності на основі гуманістичного підходу, Етичного кодексу 

психолога – із застосуванням психодіагностичних, психорозвивальних, 

психокорекційних, психоконсультативних, креативних і якщо потрібно – 

психотерапевтичних засобів практичної психології. 
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І нарешті на онтогенетичному рівні головним є власні зусилля із саморозвитку 

психологічної готовності педагогічного працівника і обдарованого учня до творчої 

роботи за певної програмою, проектом – із врахуванням його індивідуальних, 

культурних, етнічних, релігійних властивостей. Тобто тут  важливе сприятливе 

поєднання структурних зусиль системи освіти і самого суб'єкта в реальній творчій 

діяльності по творенню матеріальних і духовних цінностей і своєї особистості як 

найвищої цінності. 

Розвиток психологічної готовності педагогічних працівників до творчої 

діяльності – комплексна проблема, в якій сполучаються зусилля спеціалістів різних 

профілів. Проте зазначені психолого-педагогічні чинники мають бути враховані у 

цьому комплексі. 

Підготовлені розділи до методичного посібника відділу і авторський посібник 

„Психологія розвитку творчо обдарованої особистості”. 

Опубліковано 16 наукових праць. Зроблено 12 доповідей на науково–

практичних конференціях, методологічних семінарах, міжнародних наукових 

форумах і симпозіумах. 

Результати, отримані у звітному році, при виконанні підтеми дослідження 

“Методологічні проблеми розвитку психологічної готовності педагогів до 

творчої професійної діяльності” (Балл Г.О.) знайшли втілення у формулюванні й 

обґрунтуванні положень, викладених у науковому звіті і в розділі підготовленого 

відділом посібника. 

За допомогою цих положень: 

• охарактеризовано – як ціннісно-світоглядні орієнтири розвитку готовності 

педагогів до творчої професійної діяльності – головні принципи сучасного 

гуманізму. Це принципи екологізму, конструктивізму, толерантності, діалогізму, 

медіаційності, гармонійного раціоналізму, орієнтації на культуру, орієнтації на 

особу, моральності, гармонізаційного опрацювання суперечностей;     

• обґрунтовано необхідність розрізнення людинознавчих категорій і наукових 

понять, у яких вони знаходять конкретизацію; при цьому до останніх висуваються 

жорсткіші логічні вимоги, ніж до категорій. Зіставлено узагальнювальний і 

розрізнювальний підходи до поняттєвої конкретизації категорій – таких як 

„особистість”, „творчість”, „діалог”. Наголошено на необхідності користатися навіть 

обмеженою діалогічністю, якщо вона збагачує освітній процес, і водночас прагнути 

якнайповнішої реалізації в освітньому процесі  (як і в інших сферах суспільного 

життя) діалогічних засад; 

• констатовано (на базі узагальнення результатів досліджень різної тематики) 

статистично встановлювану закономірність, згідно з якою показник соціальної 

адаптованості сягає максимуму за певного (оптимального в даному аспекті) 

значення показника особистісної розвиненості. Дослідники та практики гуманітарної 

сфери найчастіше зосереджуються на ситуаціях, що відповідають лівій, висхідній 

гілці кривої, яка зображує залежність ступеня соціальної адаптованості від ступеня 

особистісної розвиненості, та нехтують правою, низхідною гілкою цієї кривої. Тим 

часом саме остання гілка репрезентує ситуацію, до якої потрапляють особистісно 

найрозвинутіші люди. Окреслено шляхи зменшення негативних наслідків 
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розглянутої закономірності при здійсненні педагогічної та психологічної підтримки 

обдарованих дітей і молоді. 

Опубліковано 3 наукових праці. Зроблено 5 доповідей на науково–практичних 

конференціях, методологічних семінарах, міжнародних наукових форумах та 

симпозіумах. 

При розробці підтеми „Розвиток психологічної готовності майбутніх 

педагогів до творчої професійної діяльності” (Власова О.І.) вивчено стан 

проблеми розвитку психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності. 

Поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до 

сфери складних умінь і якостей особистості. Компетентність – це загальна здатність 

людини бути ефективною в діяльності та спілкуванні з іншими, яка базується на 

знаннях, досвіді, цінностях і здібностях, набутих завдяки освіті. Їх наявність у 

студента вважається на сьогодні головним показником результативності 

педагогічної праці викладача вищої школи, об`єктивним індикатором його 

професійної компетентності та педагогічної майстерності. Для нас очевидно, що 

набуття такої здатності є інтегрованим результатом активної взаємодії викладачів і 

студентів, що формується  на основі опанування навчальною аудиторією змістом 

сучасної освіти під керівництвом педагога.  

Психолого-педагогічний аналіз праці педагога засвідчує, що така активність – 

один із найскладніших видів людської діяльності. Її ефективне здійснення вимагає 

від суб’єкта діяльності наявності певних психологічних якостей, а також оперування 

широкими й різнобічними професійними знаннями та вміннями, на основі яких 

педагог виробляє власне професійне бачення. Високої продуктивності педагогічної 

діяльності може досягнути лише той фахівець, який вміє швидко та ефективно 

здобувати, добудовувати або перебудовувати необхідну інформацію предметного та 

соціального змісту, а також володіє потенціалом її ефективної передачі  іншим. Це 

людина професійно компетентна, високоінтелектуальна, яка має творчий потенціал 

як ознаку високого рівня психологічної культури.  

Основними компонентами професійної культури викладача слід вважати три 

види його компетенцій: 1) у сфері управління власним потенціалом активності як 

суб’єкта педагогічного процесу (самоаналіз і самоуправління з метою саморозвитку) 

на основі ціннісного ставлення до людей; 2) в царині ефективного впливу на 

активність учнів (студентів) як суб’єктів саморозвитку засобами учіння та 

самовиховної діяльності; 3) а також компетенції щодо продуктивного аналізу й 

трансформації освітньої інформації, яка стає змістом педагогічної комунікації та 

взаємодії в навчально-виховному процесі. У першому випадку важливими 

психологічними механізмами здійснення ефективної педагогічної праці виступають 

особистісна рефлексія педагога та його контроль власної педагогічної активності на 

її основі. Ефективний вплив забезпечують викладачу соціально перцептивні та 

соціально-креативні механізми організації, стимуляції і контролю активності учнів з 

опорою на розвиток їх потреб як суб’єктів навчання. Продуктивна навчально–

методична робота педагога передбачає високу культуру теоретичного мислення, 

здатність до співвіднесення та узгодження навчального матеріалу із особливостями 
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його сприйняття певною навчальною аудиторією, наявним в ній потенціалом 

освоєння інформації. 

В основі розвитку психологічної культури сучасного педагога ми вбачаємо 

його ціннісне, особистісно орієнтоване ставлення до людей, яке передбачає 

самоповагу, ціннісне ставлення до учнів і студентів як суб’єктів педагогічної 

комунікації,  розвиток партнерських взаємин з учнями, взаємоповагу та уважне 

ставлення до їх особистісних і пізнавальних потреб, розуміння того, що лише з 

опорою на розвиток таких потреб аудиторії викладач може викликати, стимулювати 

та підтримати реальну активність тих, хто навчається, в освоєнні предмету 

викладання. При цьому дуже важливо, щоб і сам викладач переживав небайдуже, 

зацікавлене ставлення до навчальної дисципліни, володів вміннями передати таке 

ціннісне ставлення до свого предмету іншим, усвідомлював власну готовність до 

інноваційної педагогічної діяльності, творчого наукового і науково - методичного 

пошуку.  

Інноваційну (творчу) готовність необхідно розглядати не тільки як результат, але й як 

своєрідний спосіб діяльності та мислення сучасної людини. Вона відображує не лише рівень 

розвитку суспільних інноваційних процесів, але й міру участі в цих процесах людей, їх 

потребу в інноваційній діяльності. Її наявність та розвиток забезпечує сприйнятливість 

людей до нових ідей, їх готовність і здатність підтримувати й реалізовувати інновації у всіх 

сферах життя.  

З нашої точки зору, в основі розвитку готовності студентів як майбутніх 

викладачів до освоєння та здійснення педагогічних інновацій знаходиться 

актуалізація і розвиток потенціалу їх соціальних здібностей. Проведені нами 

фундаментальні дослідження онтогенетичної динаміки такого потенціалу 

дозволяють визначити психологічний конструкт соціальної креативності як 

центральний механізм активності соціально продуктивної особистості зрілого віку.  

У загальній соціально – креативній здатності, притаманній соціально зрілій 

людини, у знятому вигляді знаходять відображення соціально-адаптивні властивості 

соціально компетентної людини, такі як нормативність поведінки, соціальний і 

емоційний інтелект. Але на додаток до цього така людина несе в собі й певний 

специфічний досвід особистісного розвитку як активного суб'єкта соціальної 

практики. Освітні умови класичного університету є продуктивними для розвитку 

готовності його студентів до творчої професійної, в тому числі й педагогічної 

діяльності. 

Науково достовірна інформація про психологічну своєрідність розвитку 

соціально креативних інтенцій та механізмів їх реалізації у студентів-психологів 

отримана у дослідженні, яке було проведено на базі кафедри психології розвитку 

КНУ імені Тараса Шевченка, з метою емпіричної перевірки специфіки особистісної 

організації соціально креативного суб'єкта.  

У ході розробки та апробації методики діагностики потенціалу соціальної 

креативності особистості як суб'єкта соціальної життєдіяльності, використовувалися 

наступні положення щодо її властивостей:  

1. ця якість є центральною характеристикою структури особистості соціально 

зрілого індивіда; 
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2. вона є окремим випадком креативності як здатності до створення нового, а 

тому усі загально психологічні напрацювання щодо психологічних особливостей 

останньої є прийнятними і для креативності соціальної. 

3. вона пов'язана з більшою сприйнятливістю таких людей до знань 

психологічного змісту; 

4. передбачає їхні розвинуті соціально-адаптивні, соціально-аналітичні та 

соціально-моделюючі здібності, які знаходяться у певній ієрархічній залежності, 

загальний характер якої такий, що ріст соціально-адаптивної та аналітичної 

компетентності обумовлює прогрес соціально-конструктивних здібностей, а 

сформованість останніх направляє роботу попередніх. 

Студентство – це особлива соціальна категорія людей, специфічність якої 

обумовлена організаційним об'єднанням їх таким суспільним осередком спрямованої 

соціалізаціїї людського індивіда, яким є інститут вищої освіти. За даними сучасних 

дослідників ця соціальна група в соціально-психологічному аспекті вирізняється, у 

порівнянні з іншими групами населення, високим рівнем розвитку пізнавальної 

активності, гармонійним поєднанням соціальної та інтелектуальної  зрілості. Окрім 

того – це доволі різноманітна з позиції вікового діапазону верства сучасного 

населення, що обумовлено як низьким рівнем вікових обмежень можливостей 

сучасної людини навчатись з відривом від виробництва (скажемо, в нашій країні – це 

35 років), або ж повною відсутністю будь-яких обмежень (наприклад у Франції), так 

і існуванням різних форм надбання такої освіти (очна, заочна, дистанційна та ін.). 

Саме тому для дослідження ми обрали дві великі групи студентів. До першої з яких 

увійшли студенти здебільшого денної форми навчання молодших курсів, вік яких 

відповідає відомим межам періоду старшого юнацького віку (це 17-21 рік), а другу 

групу утворили переважно вже працюючи студенти очно-заочної та заочної форм 

навчання. Вік останніх коливається в межах 22-43 років, що, очевидно, кореспондує 

з періодом дорослості, точніше ранньої зрілості. Таким чином, у нас з'являється 

реальна можливість дослідити особливості становлення готовності особистості до 

інноваційної, творчої діяльності в цей віковий період, а також простежити вплив 

чинників віку та здобуття професійної освіти на подальший розвиток цього 

психологічного конструкту. Для того, щоб виявити особливості розвитку такої 

готовності студентів ми в якості контрольної групи залучили ще й дані обстеження 

старшокласників київських шкіл. Розмірність вибірок студентів молодших курсів і 

старшокласників становить 106 осіб. 

У дослідженні використовувалась батарея методів психологічної діагностики. 

Розроблений авторський прийом – соціально-креативна проба для діагностики 

потенціалу соціально-творчої діяльності, психогеометричний тест С. Делінгер для 

виявлення домінуючого типу особистісної направленості досліджуваних, їх 

готовності до інноваційної творчої діяльності, тест діагностики соціального 

інтелекту Дж. Гілфорда і О'Саллівана для виявлення особливостей соціально-

аналітичного потенціалу учнів і студентів, методика фрустраційних реакцій С. 

Розенцвейга для діагностики соціально адаптивного потенціалу досліджуваних, 

авторська методика емоційної самосвідомості для виявлення особливостей 

становлення механізмів емоційного інтелекту осіб, які прийняли участь в нашому 

дослідженні, соціометрична методика для фіксації формального і неформального 
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статусу особистості в групі, який відбиває міру її впливу на соціальне оточення. 

Враховувались також вік, стать, черга народження та кількість дітей в батьківській 

родині досліджуваних. Результати емпіричних замірів були піддані статистичній 

обробці методами дисперсійного, кореляційного і факторного аналізу. 

Студентський вік є важливим етапом для становлення потенціалу готовності 

до творчої професійної діяльності людини. У контексті його перебігу, за умов 

комплексного впливу дидактичних, виховних і розвивальних чинників гуманітарної 

освіти, базові психологічні компоненти такої готовності (мотиваційні й 

інструментальні)  зазнають істотних прогресивних змін. 

Основна особливість розвитку творчого потенціалу особистості, яка 

скористалась своїм правом на отримання вищої гуманітарної освіти, полягає в 

активній системній інтеграції різних типів її  потенціалів продуктивної активності 

(когнітивних, конативних, емоційних), завдяки чому досягається висока 

ефективність не лише інтелектуальної, а й комунікативної діяльності такої людини, 

стає можливим її систематичний неситуативний вплив на соціальне оточення. 

Такий вплив, у свою чергу, є наслідком активного становлення в 

студентському віці соціально-креативного потенціала особистості, який дозволяє їй 

ефективно розв’язувати нестандартні комунікативні проблеми. Його 

функціонування стає можливим завдяки наявності у студентів відповідних 

установок активності (на творчість, на справу, на спілкування), належного розвитку 

соціально-аналітичних властивостей, широкої соціальної компетентності.  

Дослідження виявило також суттєву роль чинників розширення досвіду 

індивідуальної активності студентів та їх спроможності до його адекватного 

емоційного переживання у формуванні соціально – творчого потенціалу зрілої 

особистості випускника ВНЗ. 

Психологічними чинниками розвитку творчої професійної готовності 

студентів, які завершують освіту, слід вважати їхні особистісні орієнтації на 

преференцію в організації індивідуальної активності установок на креативну 

поведінку, спілкування з людьми, відкритість широкому соціальному досвіду, які в 

якості вищих регулятивних інстанцій зрілої особистості продуктивно, але в різний 

спосіб, впливають на становлення окремих  складових їх соціально - творчого 

потенціалу, викликаючи до активного функціонування та розвитку одних його 

елементів і гальмуючи становлення інших. У цілому такі особливості розвитку 

складових потенціалу творчої активності майбутніх психологів – викладачів 

психології відтворюють типологічне розмаїття стилів соціально-продуктивної 

професійної поведінки людей. 

Зроблено 2 доповіді на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, методологічних семінарах, подано розділ до колективного посібника 

відділу. 

При розробці підтеми „Вплив інноваційної культури на творчу професійну 

діяльність педагога„ (Ігнатович О.М.) у звітному році проводилося комплексне 

психологічне дослідження фахової інноваційної культури педагогічних працівників 

з метою вивчення її впливу на готовність педагогів до творчої професійної 

діяльності, обґрунтовано, розроблено та впроваджено технологію розвитку фахової 

інноваційної культури як детермінанти підвищення психологічної готовності 
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особистості до творчої професійної діяльності, основними компонентами якої є: 

1) тренінг класичної (для розвитку мислення і уяви), що спрямований на розвиток 

умінь педагогічних працівників аналізувати проблему, виявляти протиріччя і 

вирішувати проблемні ситуації за алгоритмом розв’язання винахідницьких задач, 

алгоритмом вирішення проблемних ситуацій, методів розвитку творчої уяви; 

2) творчо-інноваційний тренінг (формування системи знань, умінь, навичок 

педагогічної інноваційної діяльності, психокорекція професійних і особистісних 

цінностей, суб’єктивних смислів та непродуктивних форм і прийомів професійної 

діяльності, самовдосконалення рефлексивних та творчо-інноваційних механізмів 

особистості); 3) самоосвітня діяльність педагогічних працівників з підготовки до 

інноваційної діяльності. 

За результатами експериментального формування фахової інноваційної 

культури як детермінанти психологічної готовності педагогічних працівників до 

творчої професійної діяльності виявлено, що низький рівень фахової інноваційної 

культури і готовності до творчої педагогічної діяльності властивий 41,32% 

педагогічним працівникам експериментальної групи, середній – 54,55%, високий – 

4,13%. У першій експериментальній групі серед педагогічних працівників 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів виявлено 25% вчителів з 

високим рівнем розвитку фахової інноваційної культури та готовності до творчої 

педагогічної діяльності і 75% – з середнім. Серед педагогічного персоналу 

професійно-технічних навчальних закладів (друга експериментальна група) 

виявлено 30% педагогів з низьким рівнем розвитку фахової інноваційної культури та 

готовності до творчої педагогічної діяльності і 70% – з середнім. Педагогічні 

працівники вищих навчальних закладів (третя експериментальна група) 

характеризуються низьким (60%) та середнім рівнями (40%) розвитку фахової 

інноваційної культури і готовності до творчої педагогічної діяльності. 

Ефективність розвитку фахової інноваційної культури як детермінанти 

формування психологічної готовності особистості до творчої професійної діяльності 

обумовлюється рівнем розвитку здібностей педагогічних працівників до складових 

творчого мислення: продуктивного і критичного мислення. Утруднення розгортання 

продуктивного мислення особистості зумовлюють такі чинники, як: конформізм, 

внутрішня цензура, ригідність, надмірна мотивація. Розгортання критичного 

мислення ускладнюється такими чинниками, як: переоцінка власний ідей, 

нездатність до адекватної оцінки, надмірна стимуляція творчої фантазії, боязкість 

критикувати ідеї інших. 

За поточний рік було видано 5 наукових праць. Зроблено 3 доповіді на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, методологічних 

семінарах, круглих столах.  

У ході виконання підтеми „Вплив характерологічних особливостей 

майбутніх викладачів гуманітарного профілю на розвиток творчої педагогічно-

професійної діяльності” (Павлик Н.В.): проводилося психологічне дослідження 

впливу характерологічних особливостей майбутніх викладачів гуманітарного 

профілю на розвиток творчої педагогічно-професійної діяльності.  

Наукова актуальність проблеми обумовлена наявністю досить низького рівня 

розвитку характерологічної культури педагогічних працівників, що, безумовно, 
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відбивається на якості педагогічного процесу, оскільки формування характеру учня 

відбувається безпосередньо під впливом характеру педагога. Сьогодні, нажаль, існує 

феномен високого рівня невротизації учнів унаслідок підсвідомого наслідування 

невротичних рис характеру педагогів.  

Тільки гармонійна особистість вчителя здатна повноцінно виховати 

особистість учня. Тому, підвищення рівня характерологічної культури педагога є 

актуальною психолого-педагогічною проблемою сучасної освіти. 

На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури з проблеми 

вивчення впливу характеру вчителя на ефективність його педагогічної діяльності 

нами було визначені основні категорії: 

Психологічна готовність педагога до творчої професійної діяльності – це 

сполучення стійкої педагогічної мотивації та здатності вчителя до здійснення 

педагогічної творчості. Психологічні якості особистості педагога у сполученні з 

професійними знаннями, уміннями навичками виступають передумовами розвитку 

його психологічної готовності до творчої професійної діяльності.  

Робочою гіпотезою дослідження було наступне положення: психологічна 

готовність вчителя гуманітарного профілю до творчої професійно-педагогічної 

діяльності має чотири ієрархічні компоненти – ціннісно-мотиваційний, морально-

комунікативний, креативно-інтелектуальний та емоційно-вольовий. Розвиток даних 

компонентів із збереженням їх підпорядкованості один одному забезпечує 

гармонійний розвиток особистості майбутнього педагога і сприяє креативізації 

навчально-виховного процесу.  

У процесі розвитку психологічної готовності педагогічних працівників 

використовувалися такі положення: 

– характер – набір стійких особистісних тенденцій, які проявляються у 

поведінці та життєтворчості людини у вигляді комплексу певних характерологічних 

рис. Протягом життя характер може змінюватись. 

Риси характеру – стійки особистісні тенденції, що обумовлюють певні 

стереотипи сприйняття людиною явищ дійсності, емоційно-ціннісного ставлення до 

них та поведінкового реагування в життєвих ситуаціях.  

Невротичні тенденції – аномалії особистісного розвитку, які супроводжуються 

хронічним психічним напруженням, викликаючи порушення емоційно-вольової 

саморегуляції поведінки і спотворюють систему ставлень людини до дійсності.  

Невротичний характер – сукупність стійких деструктивних (невротичних) 

тенденцій, що обумовлені спотворенням особистісного розвитку, несформованістю 

моральної, ціннісно-мотиваційної, емоційно-вольової та комунікативної сфер 

особистості і супроводжуються високим психічним напруженням та моральними 

девіаціями поведінки людини унаслідок порушення її взаємостосунків з іншими. 

Невротичний характер педагога спотворює стиль його професійної діяльності 

та взаємостосунки з учнями. Він проявляється у хронічній роздратованості або 

депресивності педагога, ворожому ставленні до окремих учнів, надто високому рівні 

педантичності та застрягаємості, непослідовності дій, неадекватності поведінкових 

реакцій. 

Характерологічна культура особистості – це конструктивне психологічне 

утворення, що виявляється у ціннісному ставленні людини до інших людей та до 
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моральних якостей (чесності, доброчинності, поваги, совісності, альтруїзму, 

відповідальності, працьовитості, організованості), сформованості комплексу 

конструктивних та взаємоузгоджених рис характеру. 

На основі теоретичного аналізу психолого-педагогічних концепцій нами 

визначено та узагальнено показники успішності творчої педагогічної діяльності 

вчителів гуманітарного профілю. Визначено систему критеріїв психологічної 

готовності педагога-гуманітарія до творчої професійної діяльності. До них належать:  

1) повага до учня, моральне піднесення його особистості, пробудження в неї 

духовності;  

2) гармонійність характеру вчителя, який сприймається учнями як взірець для 

власного особистісного розвитку.  

3) здатність до моральної оцінки літературних творів, історичних подій, вчинків 

та інших явищ дійсності; перетворення свого предмета в засіб формування 

особистості учнів, розвиток вікових новоутворень; 

4) здатність педагога до співтворчості з учнями, до створення нових форм 

педагогічної діяльності, сприяння ціннісній творчості учнів (засвоєння вищих 

цінностей). 

Для проведення експерименту було розроблено пакет психодіагностичних 

методик дослідження впливу характерологічних особливості педагога-гуманітарія на 

рівень розвитку його психологічної готовності до творчої професійної діяльності; 

здійснено статистичну обробку та систематизацію експериментальних даних; 

проаналізовано отримані статистичні дані, зроблено висновки щодо вивчення 

впливу характерологічних особливостей майбутніх викладачів гуманітарного 

профілю на їх психологічну готовність до творчої професійної діяльності; та 

обґрунтовано методичні рекомендації для викладачів стосовно підвищення рівня їх 

характерологічної культури, що сприятиме розвитку їх психологічної готовності до 

творчої педагогічної діяльності. 

За поточний рік було видано 5 наукових праць. Зроблено 7 доповідей на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, методологічних 

семінарах, круглих столах. 

У ході виконання підтеми „Розвиток психологічної готовності педагогів до 

творчої професійної діяльності на різних етапах онтогенезу” (Становських З.Л.) 
проводилося комплексне психологічне дослідження готовності майбутніх педагогів, 

соціальних педагогів та педагогічних працівників до творчої професійної діяльності 

на різних етапах професійного самовизначення. Обґрунтовано, розроблено та 

впроваджено методику розвитку психологічної готовності педагогів до творчої 

професійної самореалізації з урахуванням онтогенетичних особливостей 

професійного розвитку фахівців. Ця методика складається з чотирьох компонентів 

психологічної допомоги особистості в розвитку готовності до творчої професійної 

діяльності, а саме: 

1) робота на індивідуально-особистісному рівні. Формами роботи тут виступили 

індивідуальна психодіагностика та індивідуально-психологічне консультування з 

різних проблем професійного розвитку; 

2) робота на мікрогруповому рівні. Завдання цього рівня реалізовувались у таких 

формах роботи, як методичні семінари та групові тренінги,  мета яких полягала у 
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профілактиці професійного вигорання, розвитку особистісної та професійної 

рефлексії, розвитку ціннісної сфери особистості педагога, мотивації до творчої 

професійної самореалізації. 

3) робота на макрогруповому рівні. Ця робота була спрямована на формування 

цінності творчої професійної діяльності в структурі професійної культури колективу 

та управління в педагогічному закладі. Ці завдання було реалізовано через 

психодіагностичний моніторинг сприятливості професійної культури закладу 

творчій самореалізації особистості фахівця та через лекційно-семінарські заняття з 

керівниками педагогічних колективів. 

4) робота на рівні професійної підготовки майбутніх педагогічних працівників у 

ВУЗі. Оскільки, згідно гіпотезі дослідження психологічна готовність до творчої 

професійної діяльності педагога починає формуватись ще на етапі професійної 

підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі, були розроблені 

методичні рекомендації до реалізації завдань розвитку психологічної готовності до 

професійної творчості через змісти та форми навчальних завдань для студентів 

педвузів. 

Психологічна готовність педагогів до творчої професійної діяльності на різних 

етапах онтогенезу обумовлена динамікою вікових змін та яскраво відобразилась у 

мотиваційній сфері особистості. Так, на перших роках професійної самореалізації 

(до 5 років стажу) домінуючими є мотиви самоствердження і самореалізації, мотиви 

до творчості є підпорядкованими цим першим двом.  

У середньому віці (стаж від 5 до 15 років), спираючись на набутий життєвий і 

професійний досвід, фахівці на перший план висувають мотиви самопізнання і 

саморозвитку, частіше проявляючи творчий підхід до вибору змістів і форм роботи з 

учнями. Найбільш гальмуючим фактором професійної самореалізації в середньому 

віці є брак фінансової нагороди за праці та низький соціальний статус професії. 

Однак, група досліджуваних розділилась – 57,3 % посилаються на ці мотиви як на 

перешкоди творчості, а 27,6% прагнуть до творчої самореалізації незважаючи на ці 

перешкоди. Таким чином, перспективи розвитку готовності до творчої 

самореалізації в середньому віці полягають в розвитку мотиваційних складових 

професійної діяльності.  

У старших вікових групах (стаж 15 років і більше) домінуючими мотивами є 

визнання досягнень та мотиви безпеки. Однак, готовність до творчості в цій вікові 

групі не згортається, як іноді вважається. Творчий клімат в колективі, комфортна 

емоційна ситуація сприяє творчій самореалізації дорослих в цій віковій групі.  

Експериментальна перевірка ефективності авторської методики розвитку 

психологічної готовності мала свою специфіку. Вона полягає в тому, що перші два 

компоненти були орієнтовані на найближчу перспективу професійного розвитку 

особистості і, відповідно, їх ефективність можна було перевірити експериментально 

одразу після проведеної роботи. Так, наприклад, і суб’єктивно (згідно самозвітам 

досліджуваних), і об’єктивно (за даними експериментальної перевірки), після 

проведення професійного консультування та групових тренінгів відмічались 

позитивні зміни у емоційному стані педагогів, зміни в уявленнях про себе та 

особливості власної професійної самореалізації, мотивації до самопізнання та 

особистісного і професійного саморозвитку. Однак, стійкість таких змін у 
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психологічній готовності педагогів до творчості передбачає проведення повторних 

психодіагностичних зрізів, на що в роботі за планом існують обмеження в часі. 

Що стосується проведеної експериментальної роботи на двох останніх рівнях 

(з керівниками освітніх закладів і майбутніми психологами), то її ефективність в 

першу чергу визначається перспективними наслідками пролонгованими у часі.  

Таким чином, незважаючи на позитивні зрушення в мотиваційних, когнітивних 

та емоційних особистісних структурах, які були зафіксовані експериментально після 

проведеної роботи, вирішальною, на наш погляд, є все ж є поведінкова динаміка, що 

виражається в творчих формах професійної самореалізації. Тому, вважаємо, що 

розвиток здатності готовності педагогів до творчості має виглядати як тривала 

програма психологічної підтримки професійної самореалізації особистості та 

профілактики професійної стагнації і деструкцій. Ця програма має враховувати 

індивідуально-психологічні особливості, вік і професійний досвід фахівця, 

професійну специфіку творчого розвитку.  

За поточний рік було видано 6 наукових праць. Зроблено 8 доповідей на 

науково–практичних конференціях, методологічних семінарах, наукових читаннях, 

круглих столах. 

При виконанні підтеми „Розвиток творчих якостей педагога у професійній 

діяльності” (Вінник Н.Д.) розроблена концепція дослідження, підібрано і 

апробовано психодіагностичний інструментарій, проведено дослідження творчих 

якостей педагогічних працівників з метою виявлення в них рівня готовності до 

творчої професійної діяльності, проаналізовано та узагальнено результати 

дослідження, підготовлено розділ колективного методичного посібника „Розвиток 

психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності”. 

Для виявлення творчих якостей педагогічних працівників нами 

використовувалася методика „Діагностика творчого потенціалу” (І.А. Зязюн). 

Творчий потенціал – це професійно-психологічні можливості особистості. Він 

виявляється в рівні розвитку інтелекту, професіоналізму і соціально-професійної 

спрямованості. Творчий потенціал є інтегративним показником професійно 

важливих якостей фахівця, зокрема, педагога. 

Існує поширена думка, що творчий потенціал людини не можна розвивати, а 

можливе лише його звільнення. Однак досвід навчання деяким аспектам і способам 

креативної поведінки та самовираження, моделювання творчих дій і здібностей у 

різних сферах діяльності демонструє вагоме зростання показників творчого 

мислення, а також появу і посилення таких якостей особистості, як незалежність, 

відкритість новому досвіду. У цей же час необхідно приділяти увагу спеціальному 

навчанню різним аспектам творчого мислення: пошуку проблем, ідей, зв'язків; 

швидкості й гнучкості альтернативності й оригінальності у висуванні ідей; гіпотез і 

рішень; оцінці ідей; різноманітним дослідницьким умінням (спостереженню, 

класифікації і систематизації, одержанню і використанню інформації, узагальненню 

і висновкам, представленню даних та ін.). 

Для підвищення продуктивності мислення використовується „мозковий 

штурм” по Осборну. Починати освоєння цих правил потрібно поступово, по одному: 

– ніякої критики доти, поки ідеї висловлюються; 

– чим ширше ідеї, тим краще;  
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– включаються як очевидні, так і широкі незвичайні альтернативи;  

–створення нових альтернатив шляхом комбінування і переміщення уже 

висловлених. 

Серед умов, що стимулюють розвиток творчого мислення, більшість 

психологів виділяють наступні: 

– ситуації незавершеності або відкритості на відміну від жорстко заданих і чітко 

контрольованих; 

– дозвіл і заохочення безлічі запитань; 

– створення і розробка прийомів, стратегій, інструментів, предметів для 

професійної діяльності; 

– стимулювання відповідальності і незалежності; 

– акцент на самостійних розробках, спостереженнях, почуттях, узагальненнях, 

зіставленнях, представленнях; 

– білінгвістичний досвід (більш різноманітний погляд на світ); 

– увага до інтересів дітей з боку батьків, знайомих. 

У той же час існують фактори, що перешкоджають розвитку творчих 

здібностей: 

– прагнення до успіху будь-якою ціною, недопущення ризику; 

– конформність, нездатність протистояти тиску інших; 

– несхвалення дослідження, уяви, фантазії; 

– жорсткі гендерні стереотипи; 

– диференціація гри і навчання: „Навчання – це тяжка праця”; 

– неготовність до зміни точки зору, власної думки. 

Для творчого (оригінального, новаторського) вирішення проблем особливе 

значення має здатність побачити, сутність труднощів, для чого необхідно вийти за 

межи проблемної ситуації, відкрити і визначити її заново. Ці уміння так само, як 

читання, рахунок, писемність, можуть бути розвинені тільки у практичній 

діяльності. В одних людей цей розвиток майже не віднімає часу, в інших 

розтягується дуже надовго. 

За результатами констатувального експерименту (в експерименті взяли участь 

76 педагогічних працівників ВПУ) середній рівень творчого потенціалу виявлено в 

52%, низький – в 40%, а високий, нажаль, тільки в 8 % опитуваних. А це свідчить 

про необхідність розвитку творчих якостей педагогічних працівників. На нашу 

думку, розвитку творчих якостей педагога сприятиме пошук саме творчих, 

нестандартних рішень педагогічних проблем. Отже, кінцевий результат професійної 

діяльності педагога ми бачимо в прийнятті педагогом цінності творчості у всіх її 

проявах і аспектах, прагненні до творчості, а також розвитку творчих здібностей, 

зокрема в області людинознавства і власного життя. 

За звітний період опубліковано 7 наукових праць. Зроблено 4 доповіді на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, методологічних 

семінарах, круглих столах. 

В ході виконання підтеми „Розвиток інтелектуального компоненту 

творчості педагогів у діяльності психологічної служби” (І.І. Голуб) за звітній 

період було визначено сучасний стан досліджуваної проблеми в психологічній теорії 

та практиці (зарубіжній та вітчизняній); проаналізовано теоретичні підходи щодо 
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обґрунтування проблеми впливу інтелектуального компоненту творчості педагогів 

на творчу професійну діяльність педагога у діяльності психологічної служби та 

розвитку психологічної готовності педагогів до творчої діяльності, підбір 

психодіагностичних методик та програми проведення констатувального 

експерименту для визначення рівня розвитку і прояву інтелектуального компоненту 

творчості педагогів, творчого потенціалу педагогів, інтелектуального та інших 

компонентів структури особистості; розроблено методику діагностики 

інтелектуального компоненту творчості педагогів до творчої професійної діяльності; 

розроблено загальну методику дослідження. 

Проведено комплексне психологічне дослідження інтелектуального 

компоненту творчості педагогічних працівників з метою вивчення її впливу на 

готовність педагогів до творчої професійної діяльності. За результатами 

психодіагностики інтелектуальної готовності як складової психологічної готовності 

педагогічних працівників до творчої професійної діяльності виявлено, що низький 

рівень інтелектуальної готовності і готовності до творчої педагогічної діяльності 

властивий 37,31% педагогічним працівникам експериментальної групи, середній – 

58,51%, високий – 6,12%. Серед педагогічних працівників професійно-технічних 

навчальних закладів виявлено 30% педагогів з низьким рівнем розвитку 

інтелектуальної готовності та готовності до творчої педагогічної діяльності і  70% – 

з середнім. Обґрунтовано етапи розвитку інтелектуального компоненту творчості як 

складової підвищення психологічної готовності особистості до творчої діяльності, 

загальними компонентами якої є: 1) тренінг інтуїтивно-пошуковий (для розвитку 

мислення і уяви), спрямований на розвиток умінь педагогічних працівників 

аналізувати проблеми та знаходити рішення розв’язання проблем, 2) творчо-

інтелектуальний тренінг (для формування системи знань, умінь, навичок 

педагогічної інтелектуальної діяльності, психокорекція професійних і особистісних 

цінностей, суб’єктивних смислів та непродуктивних форм і прийомів професійної 

діяльності, самовдосконалення рефлексивних та творчо-інтелектуальних механізмів 

особистості); 3) самоосвітня діяльність педагогічних працівників з підготовки до 

інтелектуальної діяльності. 

Ефективність розвитку інтелектуальної готовності як складової формування 

психологічної готовності особистості до творчої професійної діяльності 

обумовлюється рівнем розвитку здібностей педагогічних працівників до компонентів 

творчого мислення: продуктивного і критичного мислення.  

За звітній період опубліковано 2 наукові праці, зроблено 5 доповідей на 

міжнародних, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, 

педагогічних радах тощо. 

У ході виконання підтеми „Професійна ідентичність педагога, як 

компонент готовності до творчої фахової діяльності” (О.В. Радзімовська) за 

звітний період проведено теоретичний аналіз наукової літератури щодо понять 

“ідентичність”, “особистісна ідентичність”, “соціальна ідентичність”, “професійна 

ідентичність” (Е. Еріксон, У. Джеймс, А. Ватерман, Дж. Марсиа, Дж. Мид, 

І. Гоффман, Х. Тєджфел і Дж. Тернер, І.В. Антонова, Л.Б. Шнейдер), “психологічна 

готовність до діяльності” (Дьяченко М.І., Л.А. Кандибович, Моляко В.О.), 

“професійна діяльність” тощо. 
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Згідно динамічної структурно–ієрархічної моделі психологічної діяльності 

вплив професійної ідентичності ми розглядаємо в межах рефлексивного компоненту 

структури особистості, розкриваючи взаємозв'язки між такими поняттями як “образ 

Я”, “самооцінка”, “самоконтроль”, “самосвідомість”, “професійна ідентичність”. 

Сформовані рефлексивні елементи самосвідомості забезпечують психологічну 

готовність фахівця до ефективної, творчої реалізації своєї внутрішньої сутності, 

свого своєрідного “Я” у професійній діяльності. Професійне становлення 

майбутнього фахівця є, в першу чергу, формуванням його професійної 

самосвідомості, що можливе за умови рефлексії свого становища як члена 

професійної групи.  

Основою формувальної частини дослідження є проведення тренінгу з розвитку 

професійної ідентичності педагогів. Метою тренінгу є  допомога учасникам в 

усвідомленні власних професійних можливостей, визначенні шляхів подальшого 

професійного зростання. Головними завданнями тренінгу є розвиток у педагогічних 

працівників складових професійної ідентичності, а також  актуалізація професійного  

та особистісного досвіду. Ці завдання вирішувалися шляхом рефлексії та 

вербалізації учасниками життєвих та професійних цінностей та принципів, аналізу 

плюсів та мінусів студентських і професійних ролей, відпрацювання навичок 

професійного спілкування, усвідомлення професійних утруднень; підвищення 

професійної самооцінки та розвитку позитивної „Я-концепції”, „Я-педагог”; 

гармонізації емоційного стану. 

Значної уваги у процесі проведення тренінгу приділено актуалізації власних 

професійних ресурсів, створенню умов для самовизначення, самоорганізації, 

саморегуляції, самореалізації, виявлення взаємозв’язку та впливу професійної 

ідентичності та готовності педагогів до творчої фахової діяльності, конструктивного 

творчого вирішення завдань, пов’язаних з професійною діяльністю учителя, майстра 

виробничого навчання.  

Відповідно до умов експерименту і його цільової групи (педагогічні 

працівники) підготовлено матеріал для тренінгової роботи – підібрані і розроблені 

вправи, психодіагностичні методики  та інші матеріали. 

В ході формувального експерименту отримано такі результати: 

1. Розширено знання учасників тренінгу з питань професійної ідентичності. 

2. Поглиблено знання учасників щодо передумов та компонентів професійного 

становлення та розвитку. 

3. Розширено систему уявлень учасників про власний образ Я, образ Я–

професіонала. 

4. Визначені пріоритети учасників тренінгу у професійної діяльності, 

сформульовано основні принципи роботи педагога позашкільного навчального 

закладу тощо.  

Розроблений і експериментально апробований нами тренінг з розвитку 

професійної ідентичності сприяє професійному становленню освітян, створює умови 

для професійного самовизначення, самовдосконалення, оптимального, ефективного 

використання власного професійного потенціалу, цінностей професійної спільноти. 

Це дозволяє рекомендувати тренінг як засіб, що сприяє  адаптації в професійному 
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середовищі, сприяє професійному розвитку, професійному творчому 

самовираженню, задоволеності працею та собою в професії, побудові кар’єри.  

Узагальнені результати дослідження знайшли своє відображення в розділі 

колективного посібника та статтях. 

Опубліковано за звітний період 2 наукові праці. Зроблено 8 доповідей на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, методологічних 

семінарах, круглих столах, педагогічних радах. 

Найвагоміші публікації за темою дослідження опубліковані у 2010 р.: 

1. Ігнатович О.М. Психологічні основи розвитку фахової інноваційної 

культури педагогічних працівників: монографія / О.М. Ігнатович. – К.: ТОВ „Центр 

учбової літератури”, 2009. – 287 с. 

2. Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Уроки психології для учнів початкової 

школи: навч.-метод. посіб. / Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. – К.: Освіта України, 

2010. – 310 с. 

3. Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: 

навч.–метод. посіб. / В.В. Рибалка // АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих; 

Ін-т обдарованої дитини; АПН і МОН України, Укр. наук.- метод. центр практ. 

психології і соц. роботи. –  К., 2009. – 326 с.  

4. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності: наук.-метод. посіб. / [за наук. ред. Е.О.Помиткіна]. – Миколаїв: 

Миколаїв. обл. друкарня, 2010. – 293, [1] с. 

5. Становських З.Л. Психологія професійної кризи дорослих: монографія / 

Становських З.Л. – К.: Освіта України, 2010. – 330, [1] с. 

Робота розглядалася й обговорювалася на засіданні відділу педагогічної 

психології і психології праці 01 листопада 2010 р., протокол № 16; науковий звіт за 

2010 рік затверджено і схвалено на засіданні вченої ради Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України 25 листопада 2010 р., протокол № 10. 

 

Участь у виконанні національних державних,  

комплексних і галузевих програм  

Інститут брав участь у реалізації Державної програми „Вчитель”; Програми 

спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2008-2010 рр.; Міжгалузевої 

комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002-2011 роки; Державної програми 

розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки; Концепції 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді на 

2005-2010 роки; Заходах АПН України на виконання Указу Президента України від 

04 липня 2005 року № 1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти України (2005-2010 рр.)”. Крім того, наукові 

працівники інституту беруть участь у розробці Державної програми розвитку 

професійно-технічної освіти на 2005-2010 роки. Вся науково-дослідна діяльність 

інституту так чи інакше спрямована на розв’язання соціальних проблем дітей, 

підлітків та студентської молоді, а питання про хід виконання національних та 

комплексних програм постійно обговорюються на засіданнях вченої ради інституту. 
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Державна програма „Вчитель”; керівник – Солдатенко М.М., доктор 

педагогічних наук, старший науковий співробітник. У виконанні програми було 

задіяно 20 наукових працівників та пошукувачів інституту.  

   
№

№ 

З/П 

Номер і зміст 

заходу Програми 

Інформація про стан виконання Назва 

структурного 

підрозділу 

інституту 

1 2 3 5 

1

1. 

п.4. 

Забезпечення 

щорічного 

державного 

замовлення на 

підготовку 

науково-

педагогічних 

працівників з 

педагогіки, 

психології, 

методики 

навчання та 

виховання в 

аспірантурі і 

докторантурі 

наукових 

установ АПН 

План набору в аспірантуру і докторантуру інституту за 

державним замовленням виконано повністю 

 

 

 

 

Відділ 

аспірантури і 

докторантури 

2

2. 

п. 21. 

Підготовка:  

- навчально-

методичних 

посібників 

 Іванова Т.В. Основи культури педагогічного менеджменту 

працівників освіти: методичні рекомендації. – Центр вільної 

преси, 2010. – 132 с. 

Солдатенко М.М. Розвиток педагогічної майстерності: 

аспект самоосвіти: навч.-метод. посібник, К., Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010. – 

80с. 

Семеног О.М. Культура наукової української мови: навч. 

посіб. /О.М. Семеног. – К.: ВЦ „Академія”, 2010. – 216 с. 

(34,0 д.а.) Гриф МОН  України 

Семеног О.М. Науково-дослідна робота магістрантів: навч. 

посіб. – Суми: СОІППО, 2010. – 104 с. (у співавторстві). 

Семеног О.М.  Цілющі скарби землі // Домінанти духовного 

світу українців: навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 

2010. – С. 191-244 (2 д.а.) Гриф МОН  України (у 

співавторстві ). 

Семеног О.М. Вступ до слов’янської філології: навч. 

Посібник О.М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. 

А.С. Макаренка, 2010. – 190 с. Гриф МОН  України 

 

 

 

Відділ теорії та 

історії 

педагогічної 

майстерності  
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  Сігаєва Л.Є. Авторська навчально-тематична програма 

спецкурсу „Андрагогіка” / НАПН України, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 2010 – 

32 с. ( 1,3 д.а.). 

Сігаєва Л.Є. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні. – 

К.: ЕКМО. –2009. – 44с. (2,5 д.а.). 

Сущенко Л.П. Здоров’язберігаючі технології у професійній 

підготовці педагога вищої школи в умовах магістратури/ 

НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України. – 2010 – 216 с. (9,0 д.а.). 

Коваль Т.І., Сисоєва С.О., Сущенко Л.П. Підготовка 

викладачів вищої школи: інформаційні технології у 

педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник. – К.: Вид. 

центр КНЛУ, 2009. – 380 с. ( 15,8 д.а.). 

Відділ 

інноваційних 

педагогічних 

технологій  

 

 

 

Султанова Л.Ю. Концептуальні засади функціонування 

полікультурного суспільства в епоху глобалізації // Людина у 

полікультурному суспільстві: навч.-метод. посібник для 

викладачів вищих навчальних закладів з курсу за вибором для 

студентів соціогуманітарних спеціальностей / [Пометун О.І., 

Султанова Л.Ю. та ін.]. – К.: „Інжиніринг”, 2010 – С. 19-29. 

Відділ виховних 

систем у 

педагогічній 

освіті 

Ігнатович О.М. Психологічні основи розвитку фахової 

інноваційної культури педагогічних працівників: монографія 

/ О.М. Ігнатович. – К.: ТОВ „Центр учбової літератури”, 2009. 

– 287 с.2. 

Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури 

особистості: навч.–метод. посіб. / В.В. Рибалка // АПН 

України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих; Ін-т обдарованої 

дитини; НАПН і МОН України, Укр. наук.-метод. центр 

практ. психології і соц. роботи. –  К., 2009. – 326 с. 

Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: 

культурологічні та аксіологічні аспекти: навч.–метод. посіб. / 

В.В. Рибалка; НАПН України, Ін–т пед. освіти і освіти 

дорослих НАПН України, Ін–т обдарованої дитини, МОН 

України, Укр. наук.–метод. центр практ. психол. і соц. 

роботи. – К.; Вінниця: ТОВ фірма „Планер”, 2010. – 382, [2] с. 

Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет 

діяльності практичного психолога: навч.–метод. посіб. / 

Валентин Рибалка. – К.: Шк. світ, 2010. – 128, [1] с. 

(Бібліотека „Шкільного світу”). 

Рибалка В.В. Розвиток психологічної готовності педагогів до 

творчої професійної діяльності: наук.-метод. посіб. / [за наук. 

ред. Е.О.Помиткіна]. – Миколаїв: Миколаїв. обл. друкарня, 

2010. – 293, [1] с. 

Відділ 

педагогічної 

психології і 

психології праці 

Сулима О.В. Підготовка вихователів дошкільних закладів у 

Федеративній Республіці Німеччина: історія, реалії, 

перспективи / методичний посібник.– К.: Видавництво 

„Альфа-Пік”, 2010.– 72 с. (3,0). 

Відділ 

порівняльної 

професійної 

педагогіки 
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Лук’янова Л.Б. Програма курсу „Основи екології та методика 

екологізації спеціальних дисциплін” (для викладачів 

спеціальних дисциплін (курси підвищення кваліфікації) (0,5 

д.а.). 

Лук’янова Л.Б. Основи екології та методика екологізації 

спеціальних дисциплін: навч.-метод. посібник (12 д.а.) 

(подано до друку). 

Лук’янова Л.Б. Дидактичні засади формування екологічної 

компетентності дорослого населення / Л.Б. Лук’янова // 

Дидактичні засади професійного навчання дорослого 

населення: навч.-метод. посібник. (3 д.а.) (підготовлено до 

друку). 

Зінченко С.В. Психологічні засади самоосвіти викладачів 

вищих навчальних закладів / С.В. Зінченко // Дидактичні 

засади професійної освіти навчання дорослого населення: 

навч.-метод. посіб. (рукопис 2,0 д.а.). 

Відділ 

андрагогіки 

 

Отич О.М. Естетичні та етичні засади розвитку творчої 

індивідуальності майбутнього педагога професійного 

навчання засобами мистецтва // Сучасна професійна 

підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у 

загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки: 

монографія /О.Д. Бузова, В.В. Бурназова, В.В. Григорьєва та 

ін.; за ред. А.І. Омельченко. – Донецьк: Вид-во „Ноулідж”, 

2010. – 251 с. – С. 7-27 (0,9 д.а.). 

Сотська Г.І. Біоніка в школі: метод рекомендації / 

Г.І. Сотська. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2010 

– 45с. (1,89 д.а.). 

Відділ 

педагогічної 

естетики та 

етики 

Мерзлякова О. Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: 

програма занять для молоді [метод. посіб.] / 

Олена Мерзлякова. – К. : Шк. світ, 2010. – 119,[1]с. – 

(Бібліотека „Шкільного світу”) (7,0 д.а.). 

Мерзлякова О. Л. Профілактика деструктивного впливу масс-

медіа: програма занять для молоді [метод. посіб.] / 

Олена Мерзлякова. – К. : Шк. світ, 2010. – 119,[1]с. – 

(Бібліотека „Шкільного світу”) (7,0д.а.). 

Синявський В.В. Психологічні основи профорієнтаційної 

професіографії. Навчально-методичний посібник. – К.: ІПК 

ДСЗУ, 2010. – 5,5 д.а. 

 Побірченко Н.А. Економічна психологія: [у 2 ч.] / Н.А. 

Побірченко . – К.: наук. світ, 2009. – Ч. 1. – 112 с. (5,5 д.а.). 

Побірченко Н.А. Економічна психологія: [у 2 ч.] / Н.А. 

Побірченко . – К.: наук. світ, 2009 – Ч. 2. – 181 с. (8,5 д.а.). 

Побірченко Н.А. Особистісна готовність учнівської молоді до 

вибору професій з ринковою економікою: посібник / Н.А. 

Побірченко, О.П. Сергієнкова, І.В. Топчій. – Черкаси, 2009. – 

226 с. (10,0 д.а.). 

Відділ  

профорієнтації 

і психології 

професійного 

розвитку 

1) 3

3

. 

п. 22. 

Проведення 

наукових 

досліджень 

Корницька Л.А. “Педагогічні засади використання 

етнодизауну у професійній підготовці інженерів-педагогів 

швейного профілю”, на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

„Теорія і методика професійної освіти” 

Відділ 

педагогічної 

естетики та 

етики 
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  Каверіна О.Г. „Інтегративний підхід до формування 

готовності студентів вищих технічних навчальних закладів до 

професійної комунікації”, на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

«Теорія і методика професійної освіти» 

  Мозговий В.Л. „Формування готовності до педагогічної 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю” 

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної 

освіти” 

   Поясок Т.Б. на тему „Система застосування інформаційних 

технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у 

вищих навчальних закладах” на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

“Теорія і методика професійної освіти” 

  Артеменко І.Е. “Психолого-педагогічна підготовка 

майбутніх податкових інспекторів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій” на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

«Теорія і методика професійної освіти» 

   Царенко І.Л. „Застосування інноваційно-педагогічних 

технологій у системі підготовки майбутніх учителів з безпеки 

життєдіяльності” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і 

методика професійної освіти” 

Відділ 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

  Бідюк Н.М. “Теорія і практика професійного навчання 

безробітних у США“ на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і 

методика професійної освіти” 

  Чулкова Л.О. “Теорія і практика підготовки вчителя до 

педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах 

Німеччини” на здобуття наукового ступеня доктора 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і 

методика професійної освіти” 

   Кучай Т.П. “Підготовка майбутніх учителів в 

університетах Великої Британії до екологічного 

виховання учнів” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – “Загальна 

педагогіка та історія педагогіки” 

   Отрощенко Л.С. „Розвиток професійної компетентності 

майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у 

Німеччині” спеціальність 13.00.04 – “Теорія і методика 

професійної освіти” 

 

 

Відділ 

порівняльної 

професійної 

педагогіки 
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   Гуренкова О.В. „Формування екологічної  компетентності 

майбутніх фахівців водного транспорту в умовах кредитно-

модульної системи навчання” на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – 

теорія і методика професійної освіти 

   Алєксєєва С.В. “Організація дослідницької діяльності  учнів 

з дизайну у професійних навчальних закладах художнього 

профілю” на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і 

методика професійної освіти” 

Кравчук Г.Т. «Педагогічні засади застосування 

інформаційних технологій у підготовці фахівців банківської 

справи» на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і 

методика професійної освіти 

Відділ 

андрагогіки 

   Шестопалюк О.В. „Теоретичні і практичні засади розвитку 

громадянської компетентності майбутніх учителів”, на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної 

освіти”; 

   Тимчук Л.І. “Методична підготовка вчителів початкових 

класів до формування професійних інтересів учнів” на  

здобуття   наукового  ступеня  кандидата   педагогічних наук  

за  спеціальністю  13.00.04 – „Теорія і методика професійної 

освіти” 

Відділ виховних 

систем у 

педагогічній 

освіті 

Завершилося дослідження науково-дослідних тем:  

„ Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога 

вищої школи”( РК №  0108U000440) Сисоєва С.О. (керівник) 

Відділ 

інноваційних 

педагогічних 

технологій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога” 

РК №  0108U000184 Отич О.М. (керівник) 

Відділ 

педагогічної 

естетики та етики 

Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої 

професійної діяльності” РК № 0107U011443 

Помиткін Е.О. (керівник) 

Відділ 

педагогічної 

психології і 

психології праці 

“Модернізація педагогічної освіти в європейському та 

євроатлантичному освітньому просторі” РК №0108U000699 

Авшенюк Н.М., (керівник) 

Відділ 

порівняльної 

професійної 

педагогіки  

“Аксіологічний підхід до змісту навчання і виховання 

майбутніх педагогів” РК № 0108U001633 Хомич Л.О. 

(керівник) 

Відділ виховних 

систем у 

педагогічній освіті 

 Розпочалося дослідження науково-дослідної теми: 
„Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого 

навчального закладу непедагогічного профілю неперервної 

освіти” (РК № 0110U001345) Зязюн І.А.; 

Солдатенко М.М. (керівник) 

Відділ теорії та 

історії 

педагогічної 

майстерності 

 

Програма спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та 

Академії педагогічних наук України на 2008-2010 рр.; керівник – Ничкало Н.Г., 

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. У виконанні 

програми було задіяно 25 чоловік. 
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№ 

з/п 

Пункт програми Виконавці Термін 

виконан

ня 

Результати діяльності  

1. 28. Науково-

методичне 

забезпечення 

модернізації 

системи 

професійно-

технічної освіти. 

Відділ 

андрагогіки 

2010 р. 1. Вийшли з друку: 

1.1. Освіта дорослих: теорія, досвід, 

перспективи: зб. наук. праць / Гол. ред. 

Л.Б. Лук"янова. – К.; Ніжин; ПП Лисенко 

М.М., 2010. – 289 с. 

2. Подано до друку рукописи: 

2.1. Колективна монографія "Теорія і 

практика професійного навчання дорослих 

у ПТНЗ і на виробництві (Ничкало Н.Г., 

Лук’янова Л.Б., Аніщенко В.М, 

Аніщенко О.В., Дорошенко Н.І., 

Зінченко С.В, Носаченко І.М., 

Радкевич В.О., Скульська В.Є, 

Щербак О.І.). 

3. Рекомендовано до друку рукописи: 

3.1. Методичний посібник "Основи екології 

та методика екологізації спеціальних 

дисциплін" (Лук"янова Л.Б.); 

3.2. Колективний навчально-методичний 

посібник "Дидактичні засади професійного 

навчання дорослого населення" 

(Гончаренко С.У., Ничкало Н.Г., 

Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В., 

Дорошенко Н.І., Зінченко С.В, 

Носаченко І.М., Радкевич В.О., 

Скульська В.Є, Л.М. Філатова, 

Щербак О.І.). 

 34. Розроблення 

новітніх 

навчально-

методичних 

посібників з 

педагогіки, історії 

педагогіки вищої 

школи, методики 

навчання і 

виховання, історії 

та перспектив 

розвитку вищої 

освіти. 

Відділ 

інноваційних 

педагогічних 

технологій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 р. Надруковано:  

тезаурус: Сисоєва С.О., Соколова І.В. 

Проблеми неперервної професійної освіти: 

тезаурус наукового дослідження: наук. 

видання / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова / 

НАПН України. Ін-т педагогічної освіти і 

освіти дорослих, МОН Маріупольський 

держ. Гуманітарний ун-т – Київ. 

Видавничий Дім «ЕКМО» 2010. – 362с. (15 

дрк.арк) 

монографію: Сігаєва Л.Є. Розвиток освіти 

дорослих в Україні ( друга половина ХХ ст. 

– початок ХХІ ст.: монографія / за ред. 

С.О. Сисоєвої/ АПН України, Інститут 

педагогічної освіти  і освіти дорослих АПН 

України. – К.: ТОВ” «ЕКМО». – 2010. – 

420с. (17,5 др. арк.) 

Рукописи:  

монографій:  

1. Воловик П.М. Інноваційні педагогічні 

технології застосування методів теорії 

ймовірностей і математичної статистики в 
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Відділ виховних 

систем у 

педагогічній 

освіті (відпов. 

виконавець 

Усатенко Т.П.) 

 

Відділ теорії та 

історії 

педагогічної 

майстерності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогічній теорії і практики (10 дрк. арк.),   

2. Сігаєва Л.Є. Підготовка педагога вищої 

школи: андрогогічний аспект (10,0 дрк. 

арк.),  

3. Євець О.В. Фундаменталізація фахової 

підготовки майбутніх педагога вищої 

школи (8,0 дрк. арк.).  

навчально-методичних посібників: 

1. Смілянець О.Г. Інноваційні педагогічні 

технології підготовки педагога  вищого 

економічного навчального закладу (3,5 дрк. 

арк.). 

методичних рекомендацій:  

1. Артеменко І.Е. Психолого-педагогічна 

підготовка педагогів вищої школи засобами 

інформаційних технологій (3,0 дрк. арк.);  

2. Смірнова В.О. Інноваційні педагогічні 

технології у формуванні правової культури 

педагога вищої школи (3,0 дрк. арк.); 

3. Князська В.В.  Інноваційні  педагогічні  

технології підвищення кваліфікації 

педагога вищої школи недержавної форми 

власності (2,0 дрк. арк.) 

 

Концептосфера педагогічної аксіології: 

Матеріали філософсько-методологічного 

семінару «Аксіологічна концептосфера 

педагогічної освіти» / Автор і упор. 

Т.П. Усатенко – К.; Ніжин: Видавець 

П.П. Лисенко М.М., 2010. – 199 с. 

 

1. Подано до друку колективну монографію 

«Розвиток педагогічної майстерності 

викладача в умовах неперервної освіти» 

(20,0) 

2. Завершено роботу над навчально-

методичними посібниками: 

2.1. Солдатенко М.М. «Розвиток 

педагогічної майстерності: аспект 

самоосвіти». (3,0). 

2.2. Орлов В.Ф. «Розвиток педагогічної 

майстерності викладачів в умовах 

професійного становлення» (4,0). 

3. Завершено роботу над навчальним 

посібником Пилипчук В.В. «Розвиток 

педагогічної майстерності: дидактичний 

аспект» (3,0). 

4. Видано методичні рекомендації до 

курсу: Іванова Т.В. Основи культури 

педагогічного менеджменту працівників 

освіти: Метод. Реком. / Т.В. Іванова.  Київ.: 

Центр вільної преси, 2010. 132 с.  (3,0). 

5. Видано навчальний посібник 
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Відділ 

профорієнтації і 

психології 

професійного 

розвитку 

Семеног О.М. Культура наукової 

української мови: Навч. Посіб./ 

О.М. Семиног.  Київ.: ВЦ «Академія», 2010. 

 216 с.  (8,0) 

 

1. Мерзлякова О. Л. Як не потрапити на 

гачок маніпулятора: програма занять для 

молоді [метод. посіб.] / Олена Мерзлякова. 

– К.: Шк. світ, 2010. – 119,[1]с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). (7 д.а.). 

2. Мерзлякова О. Л. Профілактика 

деструктивного впливу масс-медіа: 

програма занять для молоді [метод. посіб.] 

/ Олена Мерзлякова. – К.: Шк. світ, 2010. – 

119,[1]с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

(7 д.а.). 

3. Cинявський В.В. Психологічні основи 

профорієнтаційної професіографії. 

Навчально-методичний посібник. – К.: ІПК 

ДСЗУ, 2010. 5,5 д. а 

 55. Розроблення 

Концепції закону 

про освіту 

дорослих 

Відділ 

андрагогіки, 

Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих НАПН 

України 

2010 р. Розроблено проект Концепції про освіту 

дорослих. 

 64. Проведення 

щорічних 

мистецько-

педагогічних 

читань пам’яті 

професора 

О.П. Рудницької. 

Відділ 

педагогічної 

естетики та 

етики; 

(відповідальний 

виконавець – 

Отич О.М., 

д.п.н., ст. наук. 

сп., завідувач 

відділу 

2010 р. Видано збірник матеріалів конференції: 

Педагогічна майстерність як система 

професійних і мистецьких 

компетентностей: зб. матеріалів  VІ 

мистецько-педагогічних читань пам’яті 

професора О.П. Рудницької. – Чернівці: 

Зелена Буковина. 2010. – 348 с. 

 73. Вивчення та 

використання в 

процесі 

модернізації 

системи освіти в 

Україні 

зарубіжного 

досвіду 

Відділ 

порівняльної 

професійної 

педагогіки, 

Інститут 

педагогічної 

освіти та освіти 

дорослих НАПН 

України 

2010 р. 1.Затвердження до друку рукописів: 

а) колективної монографії 

(Н.М. Авшенюк, В.О. Кудін, 

Л.П. Пуховська, О.І. Огієнко, 

Н.О. Постригач, Т.С. Пятакова, 

О.В. Сулима «Модернізація педагогічної 

освіти в європейському та 

євроатлантичному освітньому просторі»; 

б) монографій: 

Т.М. Десятов «Порівняльний аналіз 

національних кваліфікацій в країнах ЄС»; 

Л.М. Гриневич «Системи зовнішнього 

оцінювання в постсоціалістичних країнах» 
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Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації на 2002-2011 роки; 

керівник – Рибалка В.В., доктор психологічних наук, професор. У виконанні 

програми було задіяно 4 особи.  
1 

 

 

 

 

п. 

ІV.4.3 

Завершилося  дослідження 

підтеми „Організаційно-

педагогічні засади формування 

мотивації учнів до здорового 

способу життя” як складова 

колективної теми „Аксіологічний 

підхід до змісту навчання і 

виховання майбутніх педагогів ” 

(РК № 0108U001633; 2008-2010; 

керівник теми – Хомич Л.О.).  

Лапаєнко С.В. Відділ виховних 

систем у педагогічній освіті 

2  Наукові працівники 

інституту пропагують проблеми 

психологогігієнічного виховання 

і здорового способу життя 

сучасної молоді у наукових 

статтях і доповідях на науково-

практичних конференціях, 

семінарах, інших масових заходах 

Рибалка В.В.,  

Помиткін Е.О. 

 

 

 

Панченко В.І.,. 

Лапаєнко С.В. 

Відділ педагогічної 

психології і психології 

праці 

 

 

Відділ виховних 

систем у педагогічній освіті 

  

Державна програма розвитку і функціонування української мови на 2004 – 

2010 роки; керівник – Семеног О.М., доктор педагогічних наук, доцент. У виконанні 

програми було задіяно 2 особи. 
1

1. 

 п. 19 1. Семеног О.М.  Культура наукової української 

мови: навч. посіб. для магістр., аспірант., 

здобувачів / Олена Семеног. – К.: ВЦ „Академія”, 

2010. – 216 с. 

2. Семеног О.М. Мова наша – українська: навч.- 

метод. посіб. для вчителя / Семеног О.М., Мацько 

Л.І., Голуб Н.Б. та ін. / За ред. Мацько Л.І. – К.: 

Богданова А.М., 2010. – 512 с. 

3. Cеменог О.М. Українська мова: 10-11 класи. 

Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ / 

Семеног О.М. (у співавторстві з Мацько Л.І.). – 

Суми: РВВ СОІППО, 2010. – 82 с.  

4. Cеменог О.М. Культура наукової української 

мови: програма і відповідне навч.-метод. 

забезпечення з курсу „Культура наукової 

української мови” для студ., магістрантів вищ. 

навч. закл. пед. і непед. профілів / Семеног О.М. 

Сумський держ. пед. ун-т ім.  А.С. Макаренка, 

Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – 

2010.    

5. Cеменог О. Програма і відповідне навч.-метод. 

забезпечення вступного іспиту за професійним 

спрямуванням для аспіран., здобувачів наук. 

ступ. „канд. наук” / Семеног О.М. – 2010. 

6. Cеменог О.М. Культура наукової української 

мови: програма і відповідне навч.-метод. 

забезпечення з курсу „Культура наукової 

Відділ теорії та історії 

педагогічної майстерності 
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української мови” для аспіран., здобувачів наук. 

ступ. „канд. наук”. Проведено два методол. 

семінари для аспіран., здобувачів наук. ступ. з 

питань культури наукового тексту / Семеног 

О.М. Культура наукового мовлення дослідника: 

реалії і шляхи вдосконалення // Пед. газет. – 

2010. – № 1. – С. 3.     

7. Семеног О.М. Українська мова (за професійним 

спрямуванням): програма і відповідне навч.-

метод. забезпечення з курсу „Українська мова (за 

професійним спрямуванням)” для вчителів різних 

категорій, пед. працівників у системі 

післядипломної освіти / Семеног О.М. Курси 

підвищення кваліфікації вчителів у Сумському 

обл. ін-ті післядипломної пед. освіти. – серпень 

2010. 

8. Семеног О.М. Всеукраїнська наук.-практич. 

конферен. „Мовна особистість студентів-

філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у 

сучасній парадигмі освіти” / Семеног О.М. 

Сумський держ. пед. ун-т. ім. А.С. Макаренка, 

ІПООД НАПН України. 2010.  

2

2. 

 1. УсатенкоТ.П. Українознавчий аспект педагогічної 

аксіології / Концептосфера педагогічної аксіології 

─ Київ-Ніжин, 2010. ─ С. 65–79. 

2. Усатенко Т. Концент родинність / Концептосфера 

педагогічної аксіології ─ Київ-Ніжин, 2010. ─ С. 

125–145. 

Відділ виховних 

систем у педагогічній 

освіті 

 

Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

дітей та молоді на 2005 – 2010 роки; керівник – Лапаєнко С.В., кандидат 

педагогічних наук. У виконанні концепції було задіяно 4 особи. 
1 п. 3. Завершилося дослідження підтеми 

„Організаційно-педагогічні засади 

формування мотивації учнів до 

здорового способу життя” як складова 

колективної теми „Аксіологічний підхід 

до змісту навчання і виховання 

майбутніх педагогів ” 

(РК № 0108U001633; 2008-2010; 

керівник теми – Хомич Л.О.). 

Лапаєнко С.В. Відділ виховних 

систем у 

педагогічній освіті 

22 п. 5. Наукові працівники інституту 

пропагують проблеми психогігієнічного 

виховання і здорового способу життя 

сучасної молоді у наукових статтях і 

доповідях на науково-практичних 

конференціях, семінарах, інших масових 

заходах 

Помиткін Е.О., 

Рибалка В.В., 

 

 

Панченко В.І., 

Лапаєнко С.В. 

Відділ педагогічної 

психології і 

психології праці  

 

Відділ виховних 

систем у 

педагогічній освіті 
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Крім того, колектив інституту постійно виконував завдання щодо роботи над 

проектами документів та матеріалами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, для Президента України. Питання про хід виконання окремих програм 

систематично обговорюються на засіданнях вченої ради інституту.  

Загальні висновки. В Україні ще не відпрацьована практика розробки 

Національних програм та реальних шляхів їх реалізації. Програми часто дублюють 

одна одну. Кількість їх вже не піддається обліку і контролю за виконанням. 

Можливо, їх треба не так багато (1-2); спрямовані вони повинні бути на вирішення 

якоїсь генеральної на даний час проблеми. Або ж це повинна бути одна комплексна 

програма (хоча мало ймовірна її доцільність). Зараз же складається ситуація, що 

протягом року треба по кілька разів відзвітуватися про виконання двох десятків 

програм та ще за виконання плану НДР, а фактично доводиться по багато разів 

переписувати одне й те ж саме, витрачаючи час, призначений саме для роботи. 

Втрачається сприйняття актуальності проблеми.  

Якщо ж виникає нагальна проблема і держава ставить за мету її розв’язати, то 

доцільно під вирішення цієї проблеми створювати тимчасові творчі колективи, 

включаючи тему у план НДР як започатковану під виконання конкретної 

Національної програми, добирати відповідні наукові кадри, належно фінансувати її 

дослідження, перші спроби реалізації чого вже зроблено. Але недоцільно планувати 

тему на один рік і досліджувати її треба як планову, а не додатково до основної. 

Паралельне планування спричиняє пошуки шляхів завуальованого дублювання 

основного та додаткового планового завдання. 

 

ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА 

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 

експериментальна робота проводиться на базі 56 навчальних закладів (16 центрів 

педагогічної майстерності). Всі експериментальні навчальні заклади затверджені на 

засіданнях вченої ради інституту, з них 7 затверджені також Міністерством освіти і 

науки України. У науковій частині інституту та у відділах є база даних про 

діяльність експериментальних навчальних закладів. За розпорядженням Президії 

НАПН України у 2010 році були створені облікові картки експерименту. 

І. Тема: „Теорія і практика професійного навчання дорослого населення у 

ПТНЗ і на виробництві” (РК № 0107U011776; 2008–2010; керівник теми – 

Лук’янова Л.Б.). 

Кількість експериментальних навчальних закладів – всього – 5, у т.ч. 

затверджених НАПН – 5 

Тема 1. Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. Завдання – розробка складових науково-методичного забезпечення 

щодо підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на андрагогічних засадах. Терміни 

проведення експерименту – 2008-2010 рр. Сучасний етап експериментальної роботи 

– узагальнюючий. 

Рівень експерименту – підвідомчої НАПН установи. 

Тема 2. Апробація та поширення досвіду щодо використання 
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інноваційних технологій у курсовій підготовці екскурсоводів. Завдання – 

розробка навчально-методичних матеріалів щодо використання інноваційних 

освітніх технологій навчання дорослого населення. Терміни проведення 

експерименту – 2008–2010 рр. 

Сучасний етап експериментальної роботи – узагальнюючий. 

Рівень експерименту – підвідомчої НАПН установи. 

Тема 3. Проектування змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-

педагогів на андрагогічних засадах. установи. Завдання – розробка програми 

курсу „Андрагогіка”; та його методичного супроводу. Терміни проведення 

експерименту – 2008–2010 рр. 

Сучасний етап експериментальної роботи – узагальнюючий. 

Рівень експерименту – підвідомчої НАПН установи. 

Тема 4. Проектування змісту професійної підготовки майбутніх 

викладачів на андрагогічних засадах. Завдання – розробка методичного 

забезпечення курсу андрагогіки. Терміни проведення експерименту – 2008-2010 рр. 

Сучасний етап експериментальної роботи – узагальнюючий. 

Рівень експерименту – підвідомчої НАПН установи. 

Тема 5. Дидактичні засади викладання предмета „Будівельне креслення” 

в ПТНЗ. Завдання – розробка і впровадження методичних рекомендацій  щодо 

викладання предмета „Будівельне креслення” в ПТНЗ. Терміни проведення 

експерименту – 2008–2010 рр. 

Сучасний етап експериментальної роботи – узагальнюючий. 

Рівень експерименту – підвідомчої НАПН установи. 

Кількість інновацій, що відпрацьовуються в ході експериментальної роботи – 

5. 

1. Cкладові науково-методичного забезпечення щодо підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації на андрагогічних засадах. Науковий керівник 

експерименту – Щербак О.І., к.п.н., доцент, член-кор. НАПН України, директор 

КППК ім.А. Макаренка; Лук’янова Л.Б., д.п.н., ст.н.с., зав. від. андрагогіки ІПООД 

НАПН України. Установа, на базі якої проводиться експеримент – Київський 

професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. Отримані результати 

експерименту за звітний період – розроблені складові науково-методичного 

забезпечення щодо підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на андрагогічних засадах. 

2. Методичні основи професійно-педагогічного вдосконалення майстрів 

виробничого навчання. Науковий керівник експерименту: Радкевич В.О. к.п.н., 

с.н.с., член-кор. НАПНУ. 

Експериментальна база: Грицівське вище художнє професійне училище № 19 

Хмельницької області, Кролевецьке вище професійне училище № 23 Сумської 

області, Сімферопольське ВПУ сервісу та дизайну АРК. 

Отримані результати експерименту за звітний період – розроблені методичні 

основи професійно-педагогічного вдосконалення майстрів виробничого навчання. 

3. Програма курсу „Андрагогіка” та її методичний супровід. Підготовлено 

програму курсу „Андрагогіка”. Програма затверджена на засіданні кафедри 



 

 

 

90 

технології та конструювання швейних виробів РВНЗ Кримський інженерно-

педагогічний університет. Науковий керівник експерименту – Тархан Л.З., д.п.н., 

доцент, зав. каф. технології та конструювання швейних виробів РВНЗ Кримський 

інженерно-педагогічний університет; Лук’янова Л.Б., д.п.н., ст.н.с., зав. від. 

андрагогіки ІПООД НАПН України. Установа, на базі якої проводиться експеримент 

– РВНЗ Кримський інженерно-педагогічний університет. Отримані результати 

експерименту за звітний період – розроблено програму курсу „Андрагогіка” та 

методичний супровід. 

4. Методичне забезпечення курсу андрагогіки. Науковий керівник 

експерименту. Біда О.А., д.п.н., професор, дире-ктор Інституту пед. освіти, 

соціальної роботи і мистецтва Черкаського нац. універ-ту імені Богдана 

Хмельницького; Лук’янова Л.Б., д.п.н., ст.н.с., зав. відділу андрагогіки ІПООД 

НАПН України. Установа, на базі якої проводиться експеримент – Інститут 

педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Отримані результати експерименту за 

звітний період – розроблено програму курсу „Андрагогіка” та методичний супровід. 

5. Методичні рекомендації щодо викладання предмета „Будівельне креслення” 

в ПТНЗ. Науковий керівник експерименту – Алексенко Г.В., директор Київського 

вищого професійного училища будівництва і дизайну. 

Дорошенко Н.І., наук. співробітник відділу андрагогіки ІПППО НАПН 

України. Установа, на базі якої проводиться експеримент – Київське вище 

професійне училище будівництва і дизайну. Отримані результати експерименту за 

звітний період – розроблено й апробовано методику підвищення кваліфікації 

робітників машинобудівної галузі з графічно-інформаційних технологій у процесі 

підвищення професійної кваліфікації. 

ІІ. Тема: „Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога вищої 

школи”  (РК № 0108U000440 ;2008–2010; керівник теми – Сисоєва С.О.).  
Експериментальна робота проводилася на базі: 

1. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського. 

Тема: Інноваційні педагогічні та інформаційні технології підготовки педагога 

вищої школи в умовах магістратури педагогічного університету. 

Мета: розробка і реалізація спільних науково-дослідних проектів, освітніх 

програм; обмін психолого-педагогічною, методичною та іншою інформацією в 

галузі навчання та виховання; запровадження інноваційних педагогічних технологій 

у навчальний процес підготовки педагога вищої школи. 

Керівник: Сисоєва С.О. – доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України. 

 Термін: 2008 – 2010 рр. 

Основні результати: відбувся обмін психолого-педагогічною, методичною та 

іншою інформацією в галузі навчання та виховання. 

2. ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди” (факультет післядипломної освіти). 

 Тема: Створення експериментального майданчика з метою впровадження 

інноваційних педагогічних технологій у підготовці керівника навчальним закладом. 
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 Мета: Теоретико-методологічне обґрунтування змісту, форм і методів 

навчально-виховної роботи у нових соціально-економічних умовах запровадження у 

педагогічну практику науково обґрунтованих методик і рекомендацій; проведення 

спільних експериментальних досліджень з проблем впровадження інноваційних 

педагогічних технологій у підготовці керівника навчальним закладом, розвитку 

особистості управлінця в закладах освіти, експериментальної перевірки методик 

навчально-виховної роботи у навчальних закладах. 

 Керівник: Сисоєва С.О. – доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України. 

 Термін: 2008 – 2010 рр. 

 Основні результати: відбувся обмін психолого-педагогічною, методичною та 

іншою інформацією в галузі навчання та виховання. 

3. Інформаційно-комп’ютерний центр Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Тема: „Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога вищої школи”. 

Мета: розробити, провести апробацію і впровадити нові педагогічні 

технології професійної підготовки викладачів тьюторів. 

Керівник: Сисоєва С.О. – доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України.   

Термін: 2008 – 2011 рр. 

Основні результати: Розроблені методичні матеріали: навчально-методичний 

посібник „Підготовка педагога вищої школи: викладач-тьютор”, дистанційні курси 

„Теорія дистанційного навчання”, „Знайомство з Moodle”, „Засоби підтримки 

практикумів у Moodle”, „Навчання у Moodle”. 

4. Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка. 

Тема: „Інноваційні педагогічні технології підготовки педагога вищої школи в 

умовах магістратури”. 

Мета: розробити,  науково обгрунтувати та експериментально перевірити 

зміст, концептуальну модель і технологічне забезпечення підготовки педагога вищої 

школи до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури, запровадити 

інноваційні педагогічні технології у навчальний процес підготовки студентів ОРК 

„Магістр” педагогічного університету. 

Керівник: Сисоєва С.О. – доктор пед. наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України.   

Термін: 2008 – 2011 рр. 

Основні результати:  12 вересня 2010 року проведено виїздне  засідання 

міжнародної  програми „Тиждень освіти дорослих в Україні” під супроводом 

ЮНЕСКО на базі Київського міського педагогічного університету імені 

Б.Д. Грінченка, відбувся процес запровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес підготовки студентів ОРК „Магістр” педагогічного 

університету. 

ІІІ. Тема: „Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого 

навчального закладу непедагогічного профілю в умовах інформаційно-

технологічного суспільства” (РК № 0107U000269; 2010–2012; керівник теми –

Солдатенко М.М.) . 
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Відповідно до укладених угод про наукове співробітництво  та теми науково-

дослідної роботи відділу дослідно-експериментальна робота здійснювалася у таких 

навчальних закладах України: 

 Національний педагогічний університет  ім. М.П. Драгоманова; 

 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка; 

 Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського; 

 Південноукраїнський державний університет ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса); 

 

 Київський індустріально-педагогічний коледж імені А.Макаренка; 

 Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка; 

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; 

 Сумський обласний інститут післядипломної освіти. 

На базі наведених вище навчальних закладів співробітниками відділу разом з 

прикріпленими до відділу аспірантами, докторантами та пошукувачами 

здійснюється науковий пошук за такими напрямами:  

 Розвиток самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя, як засобу 

його професійного становлення; 

 Дидактичний аспект розвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ; 

 Розвиток мовної культури викладача вищого навчального закладу 

непедагогічного профілю; 

 Інновації як засіб розвитку педагогічної майстерності викладача; 

 Особливості формування розвитку педагогічної майстерності викладача ВНЗ 

непедагогічного профілю. 

Згідно з планами наукових досліджень проведено тренінги, анкетування, 

опитування, інтерв’ювання студентів і викладачів, здійснено аналіз продуктів 

педагогічної діяльності, структури і змісту навчальних посібників і підручників для 

навчальних закладів освіти різних рівнів акредитації, читання відповідних 

спецкурсів. 

Здійснено досягнення таких цілей науково-дослідницького пошуку: 

– Теоретико-методологічне  обґрунтування та експериментальна перевірка 

ефективності організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів 

пізнання. 

– Розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка розвитку 

педагогічної майстерності майбутніх викладачів в опануванні методичними  

системами навчання.  

– Розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка 

педагогічних технологій розвитку мовної культури викладача вищого навчального 

закладу непедагогічного профілю.  

– Теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка позитивного впливу 

інноваційних технологій на педагогічну майстерність викладача ВНЗ 

непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технічного суспільства. 

– Розробка, теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка 

ефективності програми діагностування культурологічної підготовленості майбутніх 

учителів. 
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На основі експериментальних пошуків, узагальнень та цілісного 

інтегративного бачення теми дослідження “Розвиток педагогічної майстерності 

викладача ВНЗ непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного 

суспільства” проведено ряд науково-практичних конференцій, методологічних 

семінарів, круглих столів, видано статті, методичні рекомендації, навчальні 

посібники, одноосібні та колективна монографії, в яких оприлюднюються 

результати діяльності щодо вдосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя, 

викладача розвитку його педагогічної майстерності. 

ІV. Тема: „Аксіологічний підхід до змісту навчання і виховання майбутніх 

педагогів” (РК № 0108U001633; 2008–2010; керівник теми – Султанова Л.Ю.).  

Кількість експериментальних навчальних закладів – 11, у тому числі:  

1. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Університету 

менеджменту освіти НАПН України (Чміль Анатолій Іванович – доктор 

технічних наук, професор, завідувач кафедри університетської та професійної 

освіти і права інституту відкритої освіти). 

2. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

(Федій Ольга Андріївна – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 

початкової і дошкільної освіти). 

3. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, Програма „Родина для 

дитини” в Україні, Український фонд „Благополуччя дітей”. 

4. Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниця управління освіти і науки 

Вінницької обласної державної адміністрації (Тишковський Т.Л. – заслужений 

вчитель України, керівник експериментального майданчика, директор Центру 

професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниця). 

5. Ліцей №100 „Поділ”  м. Києва,  

6. Новопетрівська загальноосвітня середня школа №1 Вишгородського р-ну, 

Київської обл.,   

7. Школа „Чарівний світ” м. Полтави.   

8. Кафедра етнології Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова (завідувач кафедри етнології, доктор історичних наук, 

професор Чернега Петро Макарович). 

9. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 

10. Українська інженерно-педагогічна академія; 

11. Київський професійно-педагогічний коледж ім. Антона Макаренка. 

Тема: „Аксіологічний підхід до змісту навчання і виховання майбутніх 

педагогів”.  

Завдання: визначити шляхи оптимізації змісту навчання і виховання у 

педагогів на основні аксіологічного підходу. 

Терміни проведення експерименту: 1 етап (2008 рік) – аналіз філософської, 

психологічної, педагогічної літератури з проблеми дослідження; визначення 

методологічних та теоретичних основ дослідження, розробка програми та методики 

експериментальної роботи. 

2 етап (2009 рік) – проведення констатувального експерименту, 

обґрунтування та розробка концептуальних основ підготовки майбутнього педагога 

на основі аксіологічного підходу; 
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3 етап (2010 рік) – проведення формувального експерименту, здійснення 

обробки, аналізу і узагальнення отриманих експериментальних даних, 

формулювання висновків дослідження. 

V. Тема: „Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога” 

(РК № 0108U000184; 2008–2010; керівник теми – Отич О.М.). 

Експериментальна робота відділу педагогічної естетики та етики за темою 

“Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога”проводилась на базі 7 

експериментальних майданчиків. 

1. Київський професійно-педагогічний коледж ім.А. Макаренка. 

Тема: Розвиток творчої індивідуальності майбутнього педагога 

професійного навчання засобами мистецтва.  

Мета: Здійснити експериментальну перевірку організаційно-методичної 

системи та технології  розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога 

ПТНЗ. 

Керівник: О.М. Отич, доктор. пед . наук, ст. наук. сп. 

У ході формувальної експериментально-дослідної роботи розроблено та 

експериментально перевірено ефективність організаційно-методичної системи та 

технологію розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога  засобами 

мистецтва. 

Означена система становить собою динамічну цілісну множину елементів, що 

знаходяться між собою у ієрархічних зв’язках та взаємозалежності й 

підпорядковуються меті розвитку творчої індивідуальності студентів професійно-

педагогічних закладів освіти на матеріалі мистецтва.  

Оскільки система розвитку творчої індивідуальності передбачає наявність 

чіткої організаційної структури, кожен з елементів якої виконує відповідну функцію, 

та процес реалізації цих функцій, то з метою адекватного опису даних аспектів 

функціонування досліджуваної системи розроблено дві взаємопов’язані її моделі: 

структурно-функціональну та узагальнену динамічну предметно-інтегративну, що є 

доцільним з позицій системного підходу.  

Структурно-функціональна модель організаційно-методичної системи 

розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання на 

основі використання мистецтва відображає залежність будови та функцій означеної 

системи, завдяки яким вона існує як складна ієрархічна цілісність, що 

характеризується автономністю й наявністю внутрішніх і зовнішніх зв’язків з 

іншими педагогічними системами різного порядку.   

Узагальнена динамічна предметно-інтегративна модель досліджуваної системи 

відображає процесуальний аспект її функціонування й становить собою 

упорядковану динамічну цілісну характеристику поетапного розвитку творчої 

індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів на основі 

інтеграції наукового, фахового, педагогічного й мистецького компонентів змісту 

їхньої професійної підготовки, відповідно до домінантного різновиду мистецтва. 

Структурно-функціональна та узагальнена динамічна предметно-інтегративна 

моделі є взаємопов’язаними між собою. Вони охоплюють такі  компоненти: 

1) суб’єкти педагогічного процесу; 2) мета й принципи функціонування, що 

детермінуються соціальним замовленням, державними вимогами та нормативними 
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документами; 3) засоби реалізації мети; 4) зміст педагогічного процесу; 

5) організаційні форми та методи його здійснення; 6) педагогічні умови, що 

забезпечують нормальне функціонування системи (зовнішні й внутрішні); 7) 

педагогічний результат, тобто рівень розвитку та якісна характеристика творчої 

індивідуальності студентів, що досягається внаслідок реалізації розробленої 

системи.  

Висновок: впровадження організаційно-методичної системи розвитку творчої 

індивідуальності майбутніх педагогів професійного навчання до їхньої професійної 

підготовки відбувалося за допомогою технології розвитку в них цієї сутнісної 

інтегративної якості засобом мистецтва, в основу якої було покладено блок 

дисциплін педагогічної майстерності, взаємопов’язаних між собою та насичених 

мистецькими й мистецтвознавчими елементами. Він охоплював базовий навчальний 

курс „Основи педагогічної майстерності”, елективний спецкурс „Педагогіка 

мистецтва” та варіативний елективний спецпрактикум „Творчі педагогічно-

мистецькі майстерні”, який мав три варіанти, утворені згідно з домінантним видом 

мистецтва, відповідним провідній репрезентативній системі студентів (аудіальній, 

візуальній чи кінестетичній). 

2. Багатопрофільна школа-комплекс № 2 м. Дніпрорудного Запорізької 

обл. 

Тема: Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді засобами 

комп’ютерних технологій. 

Мета: Впровадження сучасних креативних технологій в практику 

багатопрофіцльної загальноосвітньої школи. 

Науковий керівник: канд. пед. канд., ст. наук. сп. С.В. Коновець. 

У ході експериментального дослідження з’ясувалось, що впровадження 

комп’ютерних технологій в умовах профільного навчання базується на творчому 

потенціалі, закладеному у інваріантності форм та мобільності інформаційних 

можливостей комп’ютера. Педагогічна взаємодія в системі “викладач-учень” у 

контексті комп’ютерного навчання є інтенсивною контрольованою самостійною 

роботою учнів, що включає, з одного боку, опрацювання методичних, інформаційно-

довідкових матеріалів з навчальних дисциплін, а з іншого – містить матеріали для 

розв’язання творчих завдань, зокрема тих, що виходять за межі навчальних програм. 

Матеріали загальнокультурного характеру використовуються для створення 

віртуального виховного середовища і надають можливість учням для розвитку 

креативних здібностей. 

На базі школи-комплексу № 2 створено умови для навчання обраній професії. 

Здійснюється навчання за спеціалізаціями: водій категорії “в”, оператор 

комп’ютерного набору та повар-кулінар, швачка. В ході експериментально-дослідної 

роботи розроблено та впроваджено у навчальний процес програму з оволодіння 

образотворчим мистецтвом за допомогою комп’ютера “Комп’ютерна графіка“ (автор 

– Г.П. Шкабєріна), а також програму “Мистецтво”. Експериментальна інтегрована 

програма з образотворчого мистецтва (1-4 класи)” (автор – Коновець С.В.). На 

уроках з образотворчого мистецтва Г.П. Шкабєріна також використовує навчальний 

посібник С.В. Коновець “Образотворче мистецтво у початковій школі” та підручник 

“Підготовка вчителя образотворчого мистецтва”.  
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Висновок: творчий розвиток особистості засобами комп’ютерних технологій 

помітно зросте за умов: формування мотиваційно-особистісної сфери учнів та їх 

конкретної підготовки до орієнтації в сучасному інформаційному просторі; 

інтенсифікації навчально-виховного процесу шляхом використання комп’ютеризації 

та системної інтеграції різних навчальних предметів; формування загальної та 

інформаційної культури школярів; створення емоційно-психологічного комфорту 

при роботі учнів з комп’ютерною технікою.  

3. Малобілозерська обласна гімназія інтернатного типу “Дивосвіт” 

Василівського району Запорізької обл. 

Тема: Розвиток творчого потенціалу учнівської молоді засобами 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Мета: Виявлення педагогічних умов використання креативних освітніх 

технологій у процесі розвитку творчого потенціалу учнівської молоді 

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. наук. сп. С.О. Соломаха. 

В результаті співпраці активізувалось публікування матеріалів досвіду роботи 

гімназії в методичній, науково-популярній літературі, педагогічний пресі (науково-

практичний освітньо-популярний журнал “Обдарована дитина”, методичні журнали 

“Початкова школа”, “Образотворче мистецтво”, “Трудове навчання в школі”, газети 

“Сільська школа”, “Запорізька правда”, “Розкажи онуку”).  

Гімназія щорічно бере участь: у Міжнародній виставці “Сучасна освіта в 

Україні” (м. Київ); у Всеукраїнських зльотах юних майстрів народних ремесел 

(м.Київ); у Всеукраїнських фестивалях дитячої творчості в Музеї народної 

архітектури і побуту в м. Пирогово; у Всеукраїнських фестивалях дитячої та 

юнацької творчості “Звичайне диво”, “Таланти твої, Україно!” тощо; у обласному та 

Всеукраїнському конкурсі науково-творчих робіт в МАН; у Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсах дитячої творчості художнього спрямування.  В 

ході Всеукраїнської виставки “Інноватика в освіті України ” (27 -29 жовтня 2010 р. )  

майданчик нагороджено золотою  медаллю у номінації  “Інноватика у співпраці 

ЗОШ і ПТНЗ” На базі гімназії щорічно проводяться такі заходи: обласний фестиваль 

дитячої творчості “Білозерські самоцвіти”; гімназійний місячник “Наука, світове 

мистецтво і технології керамічного виробництва”; навчально-розвивальні екскурсії 

до майстерні художньої кераміки для учнів інших навчальних закладів області; 

конференції та диспути в музеї декоративно-ужиткового мистецтва з метою 

відродження і пропаганди давніх та сучасних технологій художньої кераміки для 

учнів тощо 

Висновки щодо впровадження. Розроблено концепцію творчого розвитку 

учнів гімназії. Здійснені методичні розробки та плани урочних та позакласних 

занять з образотворчого мистецтва, підготовлені методичні посібники 

“Образотворче мистецтво в початковій школі”, “Підготовка вчителя образотворчого 

мистецтва” (автор С.В. Коновець). 

4. Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського р-ну м. Києва. 

Тема: Використання декоративно-ужиткового мистецтва у 

допрофесійній підготовці учнів в системі позашкільних закладів освіти. 

Мета: Формування культури здоров’я дітей та підлітків через надання дітям та 

юнацтву додаткової освіти, спрямованої на здобуття знань, умінь і навичок за 
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інтересами, а також забезпечення реалізації потреби особистості у творчій 

самореалізації та організації змістовного дозвілля в позанавчальний час. 

Науковий керівник: канд. пед. наук, ст. наук співр. С.О. Соломаха.  

У контексті основної мети щодо визначення чинників впливу мистецтва на 

допрофесійну підготовку учнів в системі позашкільної освіти виокремлюються 

окремі завдання: виявлення особливостей впливу різних видів мистецтва на 

формування мистецьких знань і навичок учнівської молоді; розвиток духовної 

культури викладачів позашкільного закладу; забезпечення педагогічних умов для 

формування здорового способу життя у дозвіллєвій діяльності; розробка стратегії 

формування критичного осмислення молоддю інформаційних потоків; формування 

світоглядних цінностей і визначення чинників формування культури здоров’я дітей 

та підлітків у сучасному позашкільному закладі; психологічна профілактика 

суїцидальних тенденцій в учнівської молоді; обґрунтування ефективних шляхів 

організації дозвілля учнів тощо. У рамках підсумкового етапу здійснено аналіз 

досвіду використання різних форм мистецької діяльності у допрофесійній підготовці 

учнів ДОЕЦ. Результатами експерименту є: розробка та експериментальна перевірка 

програм: образотворче мистецтво, автори В.П.Міщенко, Н.В.Панченко, Програма 

архітектура для допрофільного навчання учнів 8–9 класів ЗОШ, автори 

Ю.Е. Крижанівська, Н.В. Панченко, навчальна програма та методичні рекомендації 

"Театр мод: основи сценічного руху", автор С.О. Соломаха. На базі ДОЕЦ пройшли 

апробацію і здійснили впровадження науково-методичні доробки співробітників 

відділу педагогічної естетики та етики: програма „Педагогічний маркетинг для 

педагогів та керівників гуртків” (автор Н.М. Флегонтова); методичні рекомендації: 

„Основи художнього конструювання: трансформація поверхні та моделювання форм 

з картону і паперу” (Сотська Г.І ). Підтвердженням педагогічної ефективності моделі 

допрофесійної підготовки учнів позашкільного навчального закладу ДОЕЦ засобами 

різних видів мистецтва є вибір учнями майбутньої професії мистецького 

спрямування у профільних навчальних закладах (Київський національний 

університет технологій та дизайну; Національний технічний університет України 

„Київський політехнічний інститут”; Київський університет ім. Бориса Грінченка; 

Київський національний університет будівництва і архітектури; Коледж Київського 

національного університету технологій та дизайну; Київський державний інститут 

декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука; НПУ ім. М. 

Драгоманова; Міський коледж художнього моделювання та дизайну ім. Сальвадора 

Далі; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. 

 В ході Всеукраїнської виставки „Інноватика в освіті України ” (27 -29 жовтня 

2010 р. ) майданчик нагороджено дипломом у номінації „За інноваційну діяльність у 

сфері додаткової освіти школярів“ 

Висновок:  впровадження науково-методичних матеріалів співробітників 

відділу та постійні науково-методичні зв’язки Центру з відділом педагогічної 

естетики та етики, сприяло підвищенню рівня допрофесійної мистецької підготовки, 

творчого розвитку учнів та науково-методичного рівня викладачів ДОЕЦ. 

5. Гімназія № 267 Дарницького району м. Києва 

Тема: Використання концепції соціально-етичного маркетингу у 

педагогічній організації культурного дозвілля школярів. 
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Мета: підвищення ефективності виховної роботи СШ № 267 та професійної 

кваліфікації педагогічного колективу СШ № 267 у сучасних технологіях 

педагогічної організації культурного дозвілля школярів.  

Керівник: ст. наук.сп. Флегонтова Н.М.  

У ході експериментальної роботи діяльність вчителів було спрямовано на 

індивідуальний, особистісний підхід в роботі з кожним учнем і водночас 

становлення особистості у шкільному колективі, а отже і в соціумі. Виховна робота 

ґрунтувалася на створенні предметно-виховних клубів, гуртків, спортивних секцій, 

проведенні загально гімназійних свят, направлена на естетичне виховання, що є 

універсальним засобом у вихованні особистості, адже формування інтелектуальних 

та творчих здібностей неможливе без розвитку естетичних смаків.  

У ході роботи передбачалося стимулювати розвиток інтелектуальних та 

творчих здібностей учнів, що буде мати вплив на якість навчальної діяльності. 

Результати, отримані нами у ході експерименту, підтвердили наші сподівання, 

що особистісний підхід і виявлення потреб учнів у культурно-дозвіллєвій діяльності, 

застосування дослідницько–пошукових методів викликає у школярів потребу в 

творчості, стимулює пізнавальні потреби й активізує учнів у їхній діяльності, сприяє 

зростанню їх інтелектуального потенціалу, таких якостей як відповідальність, 

товариськість, гуманність, самостійність.  

Вчителі гімназії набули нових знань, вмінь та навичок, що дали підставу 

відчути більшу впевненість у роботі із школярами, спрямованій на розвиток 

індивідуальності, створення умов самовираження і саморозвитку особистості, 

виходячи із індивідуальних потреб.  

На ознайомлення з інноваційними (поряд із традиційними) педагогічними 

технологіями та методиками щодо вивчення та впровадження їх, а також оволодіння 

методикою спільної творчої діяльності педагогічного та учнівського колективу в 

організації культурного дозвілля, були спрямовані такі форми колективної роботи як 

школа педагогічної майстерності, педрада-фестиваль, педрада-тренінг, науково-

методологічні семінари, тематичні лекторії, науково-практичні конференції, 

педагогічні читання. 

Значне місце відводилося науково-педагогічному інформуванню (експрес-

огляди науково-методичної літератури, випуск інформаційно-педагогічного 

бюлетеня „Свічадо”). 

Методикою нашого дослідження було передбачено також і вивчення та 

забезпечення педагогічної взаємодії заступників директора з навчально-виховної 

роботи, класних керівників, представників учнівського самоврядування, керівників 

гуртків творчих об’єднань, учнівських об’єднань за інтересами в організації 

культурного дозвілля в позаурочний час.  

Згідно завдань реалізації експериментальної педагогічної програми було 

розроблено план та графік спільної діяльності гімназії № 267 м. Києва та відділу 

педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України з проведення науково-педагогічного експерименту. Розроблено та 

затверджено план педагогічно-маркетингового діагностико-констатуючого 

дослідження у гімназії за проблемою відпрацювання сучасної системи поточного та 

стратегічного планування роботи гімназії з педагогічної організації культурного 
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дозвілля школярів. Розроблено, затверджено та розтиражовано дослідницький 

інструментарій для проведення педагогічної діагностики мотиваційної сфери та 

культурно-дозвіллєвих інтересів і потреб школярів з урахуванням: вивчення ступеня 

задоволеності учнів щодо рівня навчання та організації й змісту позаурочних 

культурно-дозвіллєвих заходів у гімназії; переважаючої спрямованості й 

стимулюючих факторів формування та розвитку пізнавальних інтересів школярів; 

ступеня усвідомлення важливості одержання високого рівня освіти для майбутнього 

життєвого успіху сучасної молодої людини; оцінок з боку учнів переважаючого 

характеру міжособистісних стосунків між учнями у класах, між учнями та 

вчителями; ступеня активності учнів у організації позакласних культурно-

дозвіллєвих заходів та прояву учнівської ініціативи в гімназії; думок та пропозицій 

учнів стосовно позаурочних класних та загально-гімназійних заходів; інтересу учнів 

стосовно прийняття участі у педагогічно-маркетингових формах опитування. З 

даних питань в гімназії проведене комплексне педагогічно-маркетингове, 

діагностико-констатувальне дослідження з урахуванням проблем педагогічної 

організації культурного дозвілля школярів.  

З вчителями гімназії проведено навчання за тематичним планом спецкурсу 

„Основи маркетингу педагогічної організації культурного дозвілля школярів”. У 

ході проведених занять, класні керівники навчилися складати маркетингові листи до 

батьків учнів, тим самим поглиблюючи зв’язок та співпрацю між вчителями та 

батьками. Класні керівники навчилися готувати презентації класних колективів, 

розповідати за допомогою комп’ютера про особливості класу у лаконічній формі.  

Класними керівниками на основі одержаних з вивченого спецкурсу знань 

проведено дослідницькі заходи з педагогічно-маркетингової діагностики 

мотиваційної сфери, реальних культурно-дозвіллєвих інтересів і потреб класних 

учнівських колективів та актуальних виховних проблем, для розв’язання яких 

доцільно використовувати потенціал позаурочної культурно-дозвіллєвої роботи. 

Розроблено поточні та стратегічні плани з педагогічної організації культурного 

дозвілля школярів відповідно визначеним у педагогічно-маркетинговому 

дослідженні виховних проблем та стратегії.  

Висновки щодо впровадження. Здійснені методичні розробки до плани 

позакласних занять спецкурсу „Основи маркетингу педагогічної організації 

культурного дозвілля школярів” (автор Флегонтова Н.М.).  

6. Інститут мистецтв Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова. 

 Тема: Формування особистості майбутніх музикантів-педагогів під час 

професійної підготовки, розвиток особистісних якостей на основі етико-

естетичних засад, і, як результат, більш високий рівень їх готовності до 

успішної професійної діяльності. 

 Мета: здійснити педагогічну діагностику стану сформованості особистісних 

якостей майбутніх музикантів-педагогів у вищих закладах освіти. 

Керівник: м. наук . сп. Лисакова І.В. 

 Для здійснення педагогічної діагностики стану сформованості особистісних 

якостей майбутніх музикантів-педагогів було визначено критерії: наявність 

перелічених якостей особистості в її структурі; інтенсивність їх прояву 
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(домінантність чи підпорядкованість); гармонійність поєднання якостей між собою; 

діапазон дії (розповсюдження на всі прояви особистості чи на окремі). За допомогою 

яких визначався наявний рівень  сформованості особистісниїх рис майбутніх 

фахівців (прагнення до досконалості, цілепокладання, емпатійності, 

рефлексивності), для чого і був здійснений констатувальний експеримент.  

Формувальне дослідження було здійснено за допомогою створених автором 

тестів з етики та естетики, анкети „Ваше уявлення про ідеал музиканта-педагога” та 

„Ваші особисті професійно-етичні цінності”, а також усталених психологічних методик 

вивчення особистості. 

Висновок: виявлено, що має місце недостатність необхідних передумов для 

становлення особистості майбутніх музикантів-педагогів з точки зору етико-

естетичних засад. Отже, слід розробити та апробувати методику, що дозволить 

переорієнтувати професійну підготовку музикантів-педагогів на формування етико-

естетичних основ їх майбутньої професійної діяльності. 

VІ. Тема: „Модернізація педагогічної освіти в європейському та 

євроатлантичному освітньому просторі” (РК № 0108U000699; 2008–2010; 

керівник теми – Авшенюк Н.М. ). 

Комплексне наукове дослідження „Модернізація педагогічної освіти в 

європейському та євроатлантичному освітньому просторі ” є теоретичним. Концепція 

та програма дослідження не передбачає експериментальної роботи, яка базується на 

певних методиках. Однак, провідні ідеї дослідження, його результати та окремі 

аспекти апробуються у Центрі порівняльних педагогічних досліджень на базі 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за такими напрямами: 

1) Здійснення наукових досліджень щодо методології порівняльно-

педагогічних досліджень та якості педагогічної освіти як теоретичної та практичної 

проблеми на матеріалах розвинутих англомовних країн. 

2) Проведення консультацій щодо використання зарубіжного досвіду у 

наукових дослідженнях для аспірантів та молодих науковців. 

3) Проведення міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів. 

4) Методика викладання навчальної дисципліни „Порівняльна педагогіка” для 

магістрантів педагогічних спеціальностей. 

5) Підготовка наукових публікацій з актуальних проблем порівняльної 

педагогіки та професійного становлення педагогічного персоналу у освітніх 

системах досліджуваних країн. 

VІІ. Тема: „Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку 

праці” (РК № 0108U000715; 2008–2010; керівник теми – Синявський В. В.). 

Дослідження проводилося на базі 10 експериментальних майданчиків: 

Київський міський центр зайнятості населення; Київський ліцей бізнесу при 

університеті „Крок”; гімназія „Діалог” м. Київ; СШ № 41 ім. З.К. Слісаренка, м. 

Київ, СШ № 214, м. Київ; Професійно-художній ліцей м. Львів; Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Школа –майстерня м. 

Обухів Київської області; Чернігівський колегіум № 11; загальноосвітня вечірня 

школа № 8; ВПУ № 7, м. Кременчук; Навчальний науковий центрпрофтехосвіти 

НАПН м. Київ. 

Тема: Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці. 
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Мета експериментального дослідження – розробка технологій профорієнтації 

з населенням різного віку та їх впровадження у навчально-виховний процес школи, 

процес професійної підготовки та забезпечення профорієнтаційної підтримки людей, 

які тимчасово не працевлаштовані та змінюють професію або професійно 

дезадаптовані. 

Завдання дослідження в період 01.01.10 – 31.12.10: 

– визначення психологічного змісту та функцій профорієнтаційних технологій 

розвитку готовності учнів до входження в ринок праці; 

– розробка технології корекційно-розвивального профконсультування; 

– обґрунтування психотехнологій підготовки учнівської молоді до вибору 

професій;  

– розкриття та обґрунтування психологічних особливостей 

професіографічного вивчення професій з метою використання в системі 

профорієнтації (профінформація, профконсультація, профвідбір). 

– апробація комплексу психодіагностичних методик з метою оцінки базових 

професійно важливих якостей особистості у співвіднесенні з типами професій;  

– експериментальне визначення та апробація комплексу психодіагностичних 

методик дослідження індивідуально-типологічних рис особистості безробітного;  

– обґрунтування та експериментальна перевірка профінформаційних та 

розвивально-консультативних технологій психологічної адаптації учнівської молоді 

до змін у навчальному середовищі. 

Дослідження носить фундаментальний  характер. 

Рівень експерименту – всеукраїнський. 

Інновації розроблені в ході експериментальної роботи висвітлено у наукових 

публікаціях і виступах на науково-практичних конференціях і семінарах. 

Інновації, що розроблено  і відпрацьовано і в ході науково-дослідної роботи: 

1. Розроблено й експериментально перевірено навчально-розвивальну програму   

розвитку готовності випускників шкіл до входження в ринок праці. 

2. Визначено психолого-педагогічні умови розвитку готовності старшокласників 

до оволодіння профорієнтаційними техніками, що забезпечують успішність їх 

входження в ринок праці.  

3. Розроблено та апробовано модель профконсультування педпрацівників з 

синдромом емоційного вигорання. 

4. Розроблено основні вимоги щодо побудови психотехнології підготовки 

учнівської молоді до вибору професії та методичні рекомендації з оптимізації 

процесу профорієнтаційного супроводу при підготовці учнівської молоді до 

вибору професії.  

5. Розроблено і обґрунтовано методичні рекомендації щодо інтерпретації 

професіографічного матеріалу та його використання в системі профорієнтації. 

6. Розроблено технологію виявлення та оцінки базових професійно важливих 

якостей особистості у співвіднесенні з типами професій. 

7. Розроблено та апробовано спецкурс «Основи профорієнтації та профвідбору» 

для студентів-психологів.  

8. Розроблено та впроваджено технологію оптимізації саморозвитку учнів.  
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9. Розроблено технологію психодіагностичного дослідження індивідуально-

типологічних рис і психічних станів безробітних. 

10. Розроблено психотехнологію роботи з учнями та педагогами  щодо адаптації 

у нових змінених умовах навчання.  

VІІІ. Тема: ”Розвиток психологічної культури готовності педагогів до 

творчої професійної діяльності” (РК № 0107U011443; 2008–2010; керівник теми 

– Помиткін Е.О.). 

Експериментальні навчальні заклади – 8, у тому числі затверджених 

Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих – 2. 

Тема експериментальної роботи – „Розвиток психологічної готовності 

педагогів до творчої професійної діяльності”. 

Мета експериментальної роботи – розробка концепції розвитку 

психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності у сучасних 

соціально-психологічних умовах. 

Завдання: вивчити специфіку розвитку психологічної готовності педагогів до 

роботи з творчо обдарованою учнівською молоддю; розкрити психологічні 

особливості розвитку творчого мислення педагога; здійснити дослідження 

психологічних механізмів творчості як складової педагогічної майстерності вчителя. 

Предметом дослідження є: психологічна готовність педагогічних працівників 

до творчої професійної діяльності. 

Термін проведення експерименту: 02.01.2008 р. – 31.12.2010 р. 

Сучасний етап експериментальної роботи – узагальнення результатів 

дослідження. 

Рівень експерименту – загальноакадемічний. 

Експериментальна робота за темою „Розвиток психологічної готовності 

педагогів до творчої професійної діяльності” проводиться на базі:  

–  Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Власова О.І.); 

–  Київського педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Помиткін Е.О.); 

–  Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка 

(Рибалка В.В., Павлик Н.В.);  

–  Вищого комерційного училища КНТЕУ м. Києва (Радзімовська О.В.); 

–  Національного медичного університету імені Богомольця (Становських 

З.Л.); 

–  Гімназії № 153 ім. О.С. Пушкіна м. Києва (Павлик Н.В., Помиткін Е.О.); 

–  Палацу творчості дітей та юнацтва Солом’янського р-ну м. Києва (Помиткін 

Е.О., Павлик Н.В., Становських З.Л., Радзімовська О.В., Голуб І.І.); 

–  Миколаївської спеціалізованої школи „Академія дитячої творчості”, 

м. Миколаїв (всі співробітники відділу). 

Учасники експерименту – учні, майбутні педагоги, педагоги, керівники 

гуртків. 

Джерела фінансування роботи – немає.  

У звітному році проводилися: психологічний тренінг для майбутніх педагогів; 

індивідуальне психологічне консультування майбутніх педагогів; психодіагностичне 

дослідження творчого потенціалу, професійної ідентичності педагогічних 

працівників, з метою вивчення впливу останньої на готовність до творчої 
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професійної діяльності; психодіагностика провідних характерологічних тенденцій та 

рівня розвитку психологічної готовності майбутніх педагогів до творчої педагогічної 

діяльності та старшокласників; тренінг з розвитку професійної ідентичності 

педагогів, керівників гуртків, з метою підвищенні рівня їх професійної 

самосвідомості, самооцінки, рефлексії та професійної самореалізації та тренінг 

розвитку характерологічної культури викладачів.  

Проведено круглий стіл за темою „Інноваційні підходи до спільної психолого-

педагогічної діяльності позашкільного навчального закладу з науковими 

установами”.  

 

ІV. УПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИЦІ 

 З 8 тем, що виконуються в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України, 7 тем розпочато у 2008 році,  1 – у 2010 році.  

У звітному році співробітниками відділу андрагогіки було впроваджено: 

1. Основи екології та методика екологізації спеціальних дисциплін: 

Навчально-методичний посібник (автор: Лук’янова Л.Б., місце впровадження: 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка). 

2. Навчально-методичний посібник. Екологія: лабораторний практикум (автор: 

Лук’янова Л.Б., місце впровадження: Черкаський технологічний університет, 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка; Інститут 

педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького). 

3. Програма курсу „Основи Андрагогіки” для підготовки магістрів 

спеціальності професійна освіта (автор: Лук’янова Л.Б. місце впровадження: РВНЗ 

Кримський інженерно-педагогічний університет). 

За результатами наукових досліджень відділу інноваційних технологій було 

опубліковано і впроваджується в педагогічну практику:  

МОНОГРАФІЇ 

Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці (Воловик П.М.). 

У монографії розглядаються основні положення методики застосування теорії 

ймовірностей і математичної статистики в психолого-педагогічних дослідженнях. На 

відміну від існуючої літератури з математичної статисттики і теорії ймовірностей, 

яка здебільшого написана на такому рівні, що для її засвоєння потрібні знання вищої 

математики. У цій монографії матеріал викладено так, що для його розуміння досить 

знань з математики за курс середньої школи. Крім того, тут подано приклади для 

обробки результатів педагогічних експериментів. 

Монографія буде корисною науково-педагогічним працівникам, викладачам, 

вчителям, докторантам, аспірантам, магістрам (Воловик П.М. Теорія імовірностей і 

математична статистика в педагогіці: Монографія /за ред. В.Є.Береки. – 

Хмельницький: ХГПА, 2010. – 250 с.). 

Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. початок ХХІ 

ст..) (Сігаєва Л.Є.). 

У монографії визначаються основні тенденції розвитку освіти дорослих в 

Україні в другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст. Автором вперше в науковій 
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літературі розроблено періодизацію розвитку освіти дорослих в Україні в другій 

половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст., концепцію розвитку освіти дорослих в 

Україні, розглянуто освіту дорослих для різних груп населення та використання 

сучасних інформаційних технологій в освіті дорослих, проаналізовано розвиток 

освіти дорослих в Україні в контексті реалізації міжнародних програм, визначено 

перспективні напрями формування системи освіти дорослих в Україні в ХХІ 

столітті. 

Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, 

науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми освіти дорослих 

(Сігаєва Л.Є. Розвиток освіти дорослих в Україні ( друга половина ХХ ст. – початок 

ХХІ ст.: монографія / за ред. С. О.Сисоєвої/ АПН України, Інститут педагогічної 

освіти  і освіти дорослих НАПН України. – К.: ТОВ” «ЕКМО». – 2010. – 420 с. (17,5 

д. а.). 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у 

педагогічній діяльності (Коваль Т.І., Сисоєва С.О., Сущенко Л.П.). 

У навчально-методичному посібнику освітлюються нові підходи до організації 

педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу в нових умовах 

інформатизації освітньої галузі. 

У структурі посібника тексти лекцій, питання для самоперевірки, теми для 

проектної навчально-пізнавальної діяльності студентів та добірка джерел інформації 

для самонавчання. 

Навчально-методичний посібник адресовано викладачам та студентам вищих 

педагогічних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти 

вчителів. (Коваль Т.І., Сисоєва С.О., Сущенко Л.П. Підготовка викладачів вищої 

школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: Навч. – метод. посібник. 

– К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 380 с. ( 15,8 д.а.). 

За результатами наукових досліджень відділу інноваційних технологій подано 

до друку і готові до впровадження в педагогічну практику:  

МОНОГРАФІЇ 

Інтерактивні технології навчання дорослих (Сисоєва С.О.). 

Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, 

науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми інтерактивних 

технологій навчання дорослих (Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання 

дорослих / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України. – К.: ЕКМО, 2010. – (12 д.а.). 

Підготовка педагога вищої школи: андрагогічній аспект (Сігаєва Л.Є.). 

У монографії на підставі андрагогічного підходу розглянуто підготовку 

педагога вищої школи. Доведено, що дорослі мають свої особливості, які необхідно 

враховувати під час навчання з ними.  

Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, 

науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми освіти дорослих 

(Сігаєва Л.Є. Підготовка педагога вищої школи: андрагогічній аспект: монографія / 

НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 

К.: ЕКМО. 2010. – 420 с. (9 д.а.). 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

Здоров’язберігаючі технології у професійній підготовці педагога вищої 

школи в умовах магістратури (Сущенко Л.П.). 

Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам щодо формування 

у майбутнього педагога вищої школи готовності до здоров'язбережувальної 

діяльності.  

Привертає увагу, здійснений автором, ґрунтовний аналіз соціокультурних 

досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів щодо сутності поняття „здоровий 

спосіб життя”, яке розглядається як культуроутворючий символ, який є похідним 

від символу „здоров'я”, визначає благополучний для конкретної соціально-

культурної спільності спосіб життєдіяльності окремої конкретної людини. 

Посібник містить чотири модулі: І – „Основні визначення щодо 

загальноосвітянського контексту професійній підготовці педагога вищої школи в 

умовах магістратури”; II – „Основні визначення щодо формування у 

майбутнього педагога вищої школи готовності до здоров'язбережувальної 

діяльності”; III – „Основні визначення понять, пов'язаних з фізичною культурою 

майбутніх педагогів вищої школи”; IV – „Основні визначення понять, пов'язаних 

зі здоров'язбереженням”. 

Навчальний посібник призначений для викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів, науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми 

здоров’язберігаючих технологій та професійної підготовки педагога вищої школи 

(Сущенко Л.П. Здоров’язберігаючі технології у професійній підготовці педагога 

вищої школи в умовах магістратури/ НАПН України, Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України. – 2010 – (9 д.а.). 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Психолого-педагогічна підготовка педагогів вищої школи засобами 

інформаційних технологій (Артеменко І.Е.). 

Методичні рекомендації присвячено новим підходам щодо організації 

педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу в нових умовах 

інформатизації освітньої галузі. 

В методичних рекомендаціях надано інформацію про види інформаційних 

технологій їх характеристику і застосування в навчальному процесі; розкрито 

технологію створення електронного підручника; надано інформацію про 

забезпечення контролю психолого-педагогічних знань студентів за допомогою 

інформаційних технологій. 

Методичні рекомендації адресовано викладачам та студентам вищих 

педагогічних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти вчителів 

(Артеменко І.Е. Психолого-педагогічна підготовка педагогів вищої школи засобами 

інформаційних технологій: методичні рекомендації / НАПН України, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 2010 – (4 д.а.). 

Інноваційні педагогічні технології формування міжособистісної 

толерантності педагога вищої школи (Гончарук Т. О.). 

Методичні рекомендації Гончарук Т.О. присвячено актуальним проблемам  

організації педагогічного процесу у вищій школі. Автором показано, що здатність до 
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міжособистісної толерантності педагога вищої школи виступає передумовою та 

головною умовою ефективної реалізації спільної діяльності суб’єктів освітнього 

процесу, що ґрунтується на готовності до компромісу, прийнятті спільної мети, 

комунікативній компетентності. 

Методичні рекомендації сприятимуть поглибленню теоретичної та практичної 

підготовки педагогів вищої школи до організації освітнього процесу на толерантній 

основі, розвиток толерантної свідомості та настанов толерантного ставлення до 

різних суб’єктів педагогічної реальності.  

Основна мета даних методичних рекомендацій полягає у розширенні та 

поглибленні теоретичної та практичної підготовки педагогів вищої школи до 

організації освітнього процесу на толерантній основі, розвиток толерантної 

свідомості та настанов толерантного ставлення до різних суб’єктів педагогічної 

реальності.  

Розроблені методичні рекомендації мають практикоорієнтований характер, 

тому не тільки включають матеріали щодо засвоєння теорії діалогу і змісту 

виховання толерантності, але й методичні підходи щодо оволодіння сучасними 

освітніми технологіями (Гончарук Т.О. Інноваційні педагогічні технології 

формування міжособистісної толерантності педагога вищої школи: методичні 

рекомендації / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України. – 2010). 

Інноваційні педагогічні технології підвищення кваліфікації педагога 

вищої школи недержавної форми власності (КнязськаВ.В.). 

Підвищення кваліфікації за допомогою інноваційних педагогічних технологій 

– найважливіший етап у процесі становлення педагога. Підвищення кваліфікації 

педагогів набуває актуальності та  сприяє задоволенню індивідуальних потреб 

громадян в особистому та професійному зростанні, забезпечення потреб держави у 

кваліфікованих кадрах високого рівня культури та професіоналізму, здатних 

компетентно і відповідально виконувати посадові функції, упроваджувати у 

виробництво нові технології, сприяти подальшому соціально-економічному 

розвитку суспільства. 

Методичні рекомендації „Інноваційні педагогічні технології підвищення 

кваліфікації педагога вищої школи недержавної форми власності” стануть у пригоді 

керівникам, викладачам, методистам та студентам вищих навчальних закладів 

(Князська В.В. Інноваційні педагогічні технології підвищення кваліфікації педагога 

вищої школи недержавної форми власності: методичні рекомендації / НАПН 

України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 2010). 

Відділом виховних систем у педагогічній освіті впроваджено: 
Наукові розробки готові до практичного застосування 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

Концептосфера педагогічної аксіології: Матеріали філософсько-

методологічного семінару „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти” / 

Авт. ідеї і упор. Т.П. Усатенко – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 

299 c. 

Видання „Концептосфера педагогічної аксіології” підготовлено учасниками 

науково-практичного семінару „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти”, 
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який організував відділ виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України. Наукова думка і розробка проблем є 

інноваційними в педагогічній теорії і практиці. Інноваційним підходом 

розглядуваного видання є помітний інтерес авторів до освоєння наукових знань в 

контексті науково-пізнавальних вимірів, до взаємозв’язку понять „пізнання”, 

„знання” і „розум”, що, природно породило розв’язання  проблем когнітології, 

когнітивності, концептів, концептосфери.  

У педагогічному підході до концепту визначальним для авторів є 

культурологічний підхід, в якому центром завжди є цінність як позитивна чи 

негативна значимість об’єктів навколишнього світу для людини, певної спільноти, 

суспільства загалом. Це зумовлює пошуки нових методів розкриття аксіологічного 

аспекту навчання і виховання, комунікативної ситуації – діалогу з культурою, 

викладача зі студентами. 

Інноваційним підходом у практиці навчання і виховання є введення концептів 

української національної культури в педагогічний процес, що дає можливість 

розглядати у теорії виховання роль національної культури у житті особистості (учня, 

студента) і є певною зв’язувальною ланкою між світом взагалі та індивідуальними 

етноспецифічними уявленнями людини про цей світ, тобто мова йде про концептну 

картину світу як вторинне існування об’єктивного світу, свого роду інтерпретація 

дійсності у залежності від світосприйняття індивідів певного лінгвокультурного 

колективу. 

(Концептосфера педагогічної аксіології: Матеріали філософсько-

методологічного семінару «Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти» / Авт. 

ідеї і упор. Т.П. Усатенко – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 299 c.). 

У звітному році співробітниками відділу педагогічної естетики і етики було 

впроваджено: 

За результатами роботи доктора педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника відділу О.М. Отич опубліковані і впроваджуються у педагогічну 

практику матеріали розділів  колективних монографії: 

1. Отич О.М. Педагогіка мистецтва у системі мистецьких субдисциплін 

педагогіки (порівняльний аналіз концептуальних засад) /О.М. Отич //Мистецька 

освіта в Україні: теорія і практика /О.П. Рудницька та ін.; заг. ред. 

О.В. Михайличенко, редактор Г.Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренко, 

2010. – 255 с. – С. 35-67 (1,5 д.а.). 

У монографії розглядаються питання історії та теорії освіти в галузі мистецтва.  

Авторами є провідні українські вчені Рудницька О.П., Отич О.М., Михайличенко 

Т.П., Орлов В.Ф., Падалка В.Ф., Ніколаї Г.Ю., Ростовський О.Я., Миропольська 

Н.Є., які представляють результати своїх досліджень в галузі мистецької освіти. 

Проблеми методології  мистецької освіти  педагогіки; мистецтва у системі  

мистецьких субдисциплін педагогіки; теорія і практика музичної педагогіки;  

професійного розвитку вчителів мистецьких дисциплін; формування естетичних 

ідеалів і смаків; витоки музично-педагогічної освіти в Україні; історія становлення 

шкільної музичної освіти в Україні; формування базових компетентностей учнів 

старшої школи в системі загальної інтегративної мистецької освіти – розглянуто й 

узагальнено  в матеріалах монографії в контексті новітніх методологічних підходів. 
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Для науковців, аспірантів, студентів мистецьких спеціальностей. 

2. Отич О.М. Естетичні та етичні засади розвитку творчої індивідуальності 

майбутнього педагога професійного навчання засобами мистецтва // Сучасна 

професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких дисциплін у 

загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки: монографія /О.Д. Бузова, 

В.В. Бурназова, В.В. Григорьєва та ін.; за ред. А.І. Омельченко. – Донецьк: Вид-во 

„Ноулідж”, 2010. – 251 с.– С. 7– 27 (0,9 д.а.). 

Колективна монографія присвячена проблемі підготовки фахівців у системі 

мистецько –педагогічної освіти, її перебудови відповідно до сучасних вимог. Автори 

охопили широке коло питань професійного становлення вчителів музики та 

хореографії, висвітлили сучасні підходи до формування у студентів педагогічної 

майстерності та розвитку їхніх творчих якостей. Зокрема у розділі , що підготувала  

О.М. Отич розглядаються естетичні та етичні засади розвитку творчої 

індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання засобами мистецтва. 

Для науковців, викладачів ВНЗ, учителів музики та хореографії. 

За результатами роботи канд. пед. наук., ст. наук. співр. Соломахи С.О. 

опубліковано і впроваджується у педагогічну практику матеріали розділу 

колективної монографії: 

1. Методологічна культура як основа фахового художньо-естетичного 

світогляду викладачів мистецьких дисциплін // Сучасна професійна підготовка 

вчителя до викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, 

пошуки, знахідки: монографія /О.Д. Бузова, В.В. Бурназова, В.В. Григорьєва та ін.; 

за ред. А.І. Омельченко. – Донецьк: Вид-во „Ноулідж”, 2010. – 251 с.– С. 27-38 (0,45 

д.а.).  

Розділ колективної монографії, підготовлений С.О. Соломахою присвячено 

питанням розвитку методологічної культури викладачів мистецьких дисциплін як 

основи фахової їх підготовки. У контексті розгляду  загальних світоглядних проблем 

щодо мистецької освіти  здійснюється осмислення сутності  мистецтва як художньо-

образного виявлення духовних констант – взаємовідносин людини і світу, зміст та 

форми якого залежать від ціннісних домінант певної соціальної епохи. Ці 

філософсько-світоглядні позиції стають базисом методологічної культури 

викладачів мистецьких дисциплін, спрямовуючи їх на певну стратегію розуміння 

явищ дійсності, художньо виражених у мистецтві й естетично сприйнятих 

особистістю.   

За результатами роботи старшого наукового співробітника відділу 

Л.Н. Штоми  опублікований бібліографічний покажчик:  

1. Нелля Григорівна Ничкало – академік НАПН України: біобібліографічний 

покажчик. – К., 2010. – 235 с.  (9,8 д.а.) (Укладач – Штома Л.Н.). 

У бібліографічному покажчику вміщено висвітлено  життя та діяльність Неллі 

Григорівни Ничкало, академіка АПН України, доктора педагогічних наук, 

професора, заслуженого діяча науки і техніки України, іноземного члена РАО, 

дійсного члена Міжнародної академії педагогічних наук та Міжнародної академії 

акмеологічний наук.   

Представлено науковий доробок вченого за 40 років її наукової діяльності: 

монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, 
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довідкові видання, бібліографічні покажчики, статті, вміщені в наукових збірниках, 

матеріали наукових конференцій та публікації в періодичних виданнях з проблем 

неперервної професійної освіти, тощо.  

Для наукових працівників, аспірантів і докторантів, керівників і викладачів 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної 

освіти. 

За результатами досліджень кандидата педагогічних наук, ст. наук. співр. Г.І. 

Сотської видано: 

1. Біоніка в школі: навч. програма для студ. пед. спец./ Г.І. Сотська. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка, 2010 – 28 с.(1,2 д.а.).  

2. Біоніка в школі: метод рекомендації / Г.І. Сотська. – Житомир: Вид-во ЖДУ 

імені І.Франка, 2010 – 45с.(1,89 д.а.). 

Програма пропонує обґрунтовану та апробовану методику розвитку здібностей 

до цілісного синтетичного сприйняття та розуміння предметної дійсності як об’єкта 

й сфери природи та  естетико-екологічного виховання засобами біоніки. Програма 

сприяє активізації творчого та екологічного мислення, розширення сфери емоційно-

естетичних вражень особистості. У методичних рекомендаціях до   програми курсу 

„Біоніка в школі” представлені положення основ теорії біоніки, розроблені творчі 

практичні завдання, розкриті технологія та методика їх виконання. 

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, науковців, педагогів-новаторів. 

3. Сотська Г.І. Словник образотворчих термінів / Г.І. Сотська, Т.В. Шмельова.  

– Житомир, 2010. – 56 с. (2,2 д.а.). 

Представлений словник, призначений для розширення мистецького тезаріусу, 

опанування поняттями мистецтвознавчого спрямування. 

Словник образотворчих термінів розкриває зміст мистецтвознавчих понять, 

особливості різних видів і жанрів мистецтва, стислу характеристику історичних епох 

розвитку мистецтва. 

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, учителів 

образотворчого мистецтва загальноосвітніх закладів різного типу, для слухачів 

курсів післядипломної педагогічної освіти . 

У звітному році співробітниками відділу порівняльної професійної 

педагогіки було впроваджено: 

МОНОГРАФІЇ 
Кудін В.О. Стратегія освіти та соціальна справедливість (рос. мовою): 

монографія / В.О.Кудін. – К.: ПП „Золоті ворота”, 2010. – 153 с. (6,0 д.а.).  

Місце впровадження: в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України під час лекцій з підготовки аспірантів та пошукувачів Інституту до 

складання кандидатського іспиту з філософії. 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 

Сулима О.В. Підготовка вихователів дошкільних закладів у Федеративній 

Республіці Німеччина: історія, реалії, перспективи / методичний посібник.– К.: 

Видавництво „Альфа-Пік”, 2010. – 72 с. (3,0 д.а.). 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 
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Професійна освіта і підготовка у Великій Британії: відповідність світовим 

стандартам: [наукове видання / Н.М. Авшенюк, Л.І. Голуб, Т.В. Красько, Т.С. 

Пятакова]; за ред. Н.М. Авшенюк. - К.: КНУБА, 2010. – 76 с. (3,2 д.а.).  

Місце впровадження: Національна академія педагогічних наук України 

(Загальні збори НАПН України 19 березня 2010 р. „Концептуальні засади розроблені 

національні рамки кваліфікації України”). 

ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ 

 Десятов Т.М. Глосарій основних термінів професійної освіти і навчання: 

Десятов Т.М. , упорядник, за загал. ред. Ничкало Н.Г. – К.: Видавництво „АртЕк”, 

2009. – 192 с.  

Місце впровадження: в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 

профільних науково-дослідних установах. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 Роляк А.О. Підготовка вчителя в Данії. Методичні рекомендації / Ангеліна 

Роляк. – Кам’янець – Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. – 48 с. 

Місце впровадження: Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С.Макаренка (довідка про впровадження № 597 від 27.04.2010). 

У звітному році результати дослідження відділу профорієнтації і психології 

професійного розвитку впроваджено у виступах на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, у наукових 

публікаціях: 

 На першому всеукраїнському конгресі із соціальної психології „Соціально-

психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи”, 

Інститут соціальної та політичної психології, м. Київ; 

 У виступах на звітній науковій конференції Інституту педагогічної освіти та 

освіти дорослих НАПН України; 

 На Всеукраїнських науково-практичних конференціях у Києві, Дніпрорудді 

Запоріжської обл., Бердянську; 

 На Міжнародних науково-практичних конференціях у Києві, Кам’янець-

Подільську, Донецьку, Полтаві. 

За звітній період співробітниками відділу було організовано і проведено такі 

науково-практичні заходи: 

1. Співробітниками відділу спільно з Донецьким обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти проведено Міжнародну науково-практичну 

конференцію „Психолого-педагогічні засади профільного навчання та 

профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи”, яка відбулася 2 

листопада 2010 року. 

У рамках конференції було організовано секцію „Технології професійної 

орієнтації учнівської молоді в умовах ринку праці” на якій обговорювалися наступні 

питання: моделювання технології профорієнтації в організації профільного навчання 

(Побірченко Н. А.); психологічні аспекти підвищення ефективності профорієнтації в 

умовах реформування освіти (Синявський В. В.); підготовка учнівської молоді до 

вибору професії шляхом профорієнтаційного супроводу (Литвинова Н. І.); 

методична основа визначення особливостей ціннісного смислового аспекту 

мотивації вибору професії особистістю (Єгорова Є. В.); профорієнтаційна 
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компетентність як критерій розвитку конкурентноздатного менеджера освіти 

(Татаурова-Осика Г. П.); психологічні технології психопрофілактики безробіття 

серед учнівської молоді (Кобченко В. В.); роль педагогів ПТНЗ у процесі 

формування здорового способу життя молоді (Марченко І. Б.). 

Мерзляковою О. Л. був проведений майстер-клас „Прогностичне професійне 

консультування старшокласників” в ході якого присутні були ознайомлені з 

алгоритмом проведення прогностичної профконсультації, були запропоновані 

авторські діагностичні та активізуючі методики професійного самовизначення, 

розроблені в ході виконання теми дослідження відділу. 

2. Співробітниками відділу профорієнтації і психології професійного розвитку 

ІПООД НАПН України проведено науково-методичний семінар „Психологічна 

служба проекту „Вибір успішної професії” 21 травня 2010 року. 

На семінарі розглядалося питання щодо підготовки учнівської молоді до 

успішного вибору професії, а також йшла мова про створення Всеукраїнського 

центру „Вибір успішної професії” та сфер його діяльності в школах-учасницях 

проекту. У роботі семінару прийняли участь керівники та практичні психологи 

загальноосвітніх навчальних закладів України: гімназія „Діалог” Дарницького 

району м. Києва; ЗОШ № 3 м. Обухів Київської області; Черкаська спеціалізована 

школа № 3; Черкаська спеціалізована школа № 9; Черкаська спеціалізована школа 

№ 28; Дніпрорудненська гімназія „Софія” Запорізької області; Харцизька ЗОШ № 25 

Донецької області; Українська гімназія Димитровської міської ради Донецької 

області; Верхньодніпровська середня ЗОШ № 5 Дніпропетровської області; 

Кузнєцовська гімназія Рівненської області; Спеціалізована школа № 9 „Успіх” 

м. Славути Хмельницької області. 

Також, у процесі роботи семінару піднімалося питання про створення у 

психологічній службі проекту „Майстерні психолога”. 

На розгляд присутніх виносився проект комплекту діагностичного практикуму 

для застосування в профорієнтаційній роботі з учнями та співпраці педагогів, 

психологів, батьків. Також йшлося про впровадження в практику нового виду 

педагогічної діяльності – спільна діяльність педагогів, учнів, батьків, соціального 

педагога і психолога в профорієнтаційній роботі з учнями. 

3. 11 жовтня 2010 р. співробітниками відділу профорієнтації і психології 

професійного розвитку ІПООД НАПН України проведено науково-методичний 

семінар „Від традицій до інновацій у профорієнтації”. 

На семінарі обговорювалися психологічні аспекти особистісної готовності 

учнів до професійного самовизначення. 

В обговоренні брали також участь практичні психологи шкіл-учасниць 

проекту „Вибір успішної професії” різних регіонів України, які зупинилися на 

розкритті питань щодо моделювання форм співпраці учнів і вчителів у 

профорієнтаційній роботі. 

Було подано інформацію про публікацію інформаційного довідника щодо 

методичного забезпечення проекту „Вибір успішної професії”. Інформаційний 

довідник складається з анотацій та фото посібників, які використовуються в 

профорієнтаційній роботі  навчального закладу. 
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Було подано графіки профорієнтаційних заходів кожного навчального закладу 

на 2010-2011 навчальний рік. 

По закінченню семінару було зроблено такі висновки: сприяти підготовці та 

оформленню методичних рекомендацій щодо моделювання форм співпраці учнів і 

вчителів у профорієнтаційній роботі школи, а також практикуму для професійного 

саморозвитку вчителів. 

На основі узагальнення матеріалів дослідження розроблено 3 навчальних 

посібники, які затверджені МОН України (34,0 д.а.); 3 методичні посібники (19,5 

д.а.); 1 методичні рекомендації (4,0 д.а.) з профорієнтації.  

Результати досліджень співробітників відділу педагогічної психології і 

психології праці впроваджуються у навчально-виховний процес та у практику 

діяльності закладів шкільної, позашкільної та вищої освіти, психологічної служби 

професійно-технічної освіти. Розроблено наступні наукові розробки та матеріали: 

а) Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності: наук.-метод. посіб. / [за наук. ред. Е.О.Помиткіна]. – Миколаїв: 

Миколаїв. обл. друкарня, 2010. – 293, [1] с. 

Науково-методичний посібник є результатом творчої співпраці науковців і 

педагогів-практиків. У посібнику розглядаються теоретико-методологічні підходи до 

розвитку психологічної готовності педагогів до творчої діяльності на різних етапах 

професійного становлення, наводяться результати історико-теоретичного 

дослідження проблеми готовності педагогів до педагогічної творчості, 

висвітлюється ціннісний потенціал професійних якостей вчителя, аналізуються 

психологічні умови творчої самоактуалізації сучасного педагога тощо. Особливу 

увагу приділено розкриттю творчого досвіду практичної реалізації професійної 

майстерності педагогів. 

Посібник адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, 

педагогам, психологам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, слухачам 

інститутів післядипломної педагогічної освіти та аспірантам. 

б) Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та 

аксіологічні аспекти: навч.–метод. посіб. / В.В. Рибалка; НАПН України, Ін–т пед. 

освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін–т обдарованої дитини, МОН України, 

Укр. наук.–метод. центр практ. психол. і соц. роботи. – К.; Вінниця: ТОВ фірма 

„Планер”, 2010. – 382, [2] с. 

У роботі висвітлюються культурологічні та аксіологічні аспекти проблеми 

честі і гідності особистості, їх прояв і розвиток в учнівській молоді та дорослих. 

Проблема честі і гідності як культурно-аксіологічних феноменів ставиться і 

розглядається на основі особистісного, ціннісно-рефлексивно-креативного підходу, 

за яким вони постають як своєрідний центр загальної та психологічної культури 

людини, як форма усвідомлення, переживання особистістю своєї соціальної та 

індивідуальної цінності у суспільстві та у власній свідомості. Честь і гідність 

особистості виступають сутнісною етико-психологічною та аксіопсихолоігчною 

ознакою людини як суб’єкта високоморальної поведінки та творчої діяльності з 

продукування духовних і матеріальних цінностей, в тому числі і самої себе як 

найвищої цінності. Надмірне приниження або піднесення особистості, відхилення 

від суспільного та індивідуального кодексу честі і гідності призводять до гострих 
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особистісних і громадських проблем, частину з яких можна долати 

запропонованими автором спеціальними діагностичними, профілактичними, 

консультативними, терапевтичними засобами практичної психології. 

Посібник призначений для менеджерів різних рівнів і профілів, керівників 

системи освіти, академічних психологів і педагогів, вчителів, практичних психологів 

і соціальних працівників, школярів, учнів професійно-технічних навчальних 

закладів, студентів, аспірантів і докторантів. 

в) Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Уроки психології для учнів початкової 

школи: навч.-метод. посіб. / Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. – К.: Освіта України 

2010. – 310 с. 

У змісті науково-методичного посібника з урахуванням вікових потреб 

особистісного становлення учнів початкової школи подано розробку уроків 

психології, які є частиною авторської системи психолого-педагогічного 

забезпечення процесу духовного розвитку дітей і молоді. Навчально-методичний 

посібник призначений для шкільних психологів, соціальних працівників, класних 

керівників (кураторів), вчителів ліцеїв, гімназій та загальноосвітніх шкіл. Його 

матеріали можуть бути використані також у процесі сімейного виховання дитини 

г) Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних 

навчальних закладів  у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг / дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. психологічних наук за спец. 19.00.07 – пед. та 

вікова психологія / Вінник Н.Д. // Університет менеджменту освіти. – К., 2009. – 

259 с. 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та експериментальне 

вирішення проблеми розвитку особистісно-професійних якостей учнів професійно-

технічних навчальних закладів в процесі підготовки до діяльності в сфері послуг. 

Процес підготовки до діяльності в сфері послуг реалізується через розвиток 

особистісно-професійних якостей учнів, що надалі сприятиме успішній кар’єрі, 

самореалізації та успіху в житті. В роботі обґрунтовано особистісно-

компетентнісний підхід, означено його принципи, відповідно яким особистість 

розглядається як носій особистісно-професійних якостей. Визначено чотири блоки 

провідних особистісно-професійних якостей, які є критеріями особистісно-

професійного розвитку майбутнього фахівця сфери послуг (офіціанта): 

комунікативний, мотиваційний, характерологічний, рефлексивний. 

Розроблено, апробовано та впроваджено програму розвитку особистісно-

професійних якостей майбутнього фахівця у процес підготовки до діяльності в сфері 

послуг. Програма дозволяє досягти підвищення рівня розвитку особистісно-

професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів, що дає 

підстави рекомендувати впровадження даної програми в процес підготовки учнів 

ПТНЗ до діяльності в сфері послуг. 
 

V. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ 

Склад вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти НАПН України на  

2008 – 2010 рр. обрано шляхом таємного голосування на засіданні вченої ради 

інституту 27 грудня 2007 р., протокол № 12 і затверджено постановою Президії АПН 

України № № 1-7/1-27 від 31січня 2008 р. 
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У складі вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України налічується 20 осіб. До складу ради входять: директор інституту – голова 

ради; перший заступник директора інституту – заступник голови ради; вчений 

секретар інституту – секретар ради; заступник директора інституту з науково-

експериментальної роботи; голова профкому інституту; завідувачі 8 відділів; 

провідні науковці інституту – переважно доктори наук та два представника від 

практичних працівників: директор Київського професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка та директор ВПУ № 1 м. Тернополя – кандидати 

педагогічних наук. Всього з 20 членів вченої ради – 10 докторів наук, з них 3 

дійсних члени АПН України; 4 – члени-кореспонденти АПН України та 9 кандидатів 

наук.  

У 2010 році планувалося 12 засідань вченої ради. Фактично проведено 12 

засідань. На засіданнях вченої ради розглядалися нагальні питання: про обговорення 

і затвердження планів та звітів про хід виконання науково-дослідної роботи, а також 

інших видів організаційної діяльності інституту; про внесення змін і доповнень до 

плану НДР інституту та технічних завдань до планових НДР у зв′язку із кадровими 

змінами; заслухано та обговорено наукові доповіді докторантів та аспірантів; 

обговорено питання про діяльність науково-практичних центрів та лабораторій (на 

громадських засадах), а також експериментальних педагогічних майданчиків 

інституту; звіти про діяльність окремих наукових кореспондентів; затвердження 

звіту про роботу інституту; затвердження плану роботи інституту на рік та плану 

науково-дослідної роботи інституту; (закриття та відкриття тем науково-дослідних 

робіт); інформації про хід виконання наукових досліджень в цілому чи окремих їх 

напрямів (наприклад, окремої підтеми, організації  експериментальної роботи за 

темою НДР); затвердження і рекомендація до друку рукописів результатів 

виконання науково-дослідних тем; про  затвердження окремих видань як 

ВАКівських; про хід виконання національних, державних, цільових, комплексних 

програм (“Вчитель”, “Здоров’я нації”, “Спільної діяльності МОН України та АПН 

України на 2008-2010 рр.” та ін.); затвердження інформацій про стан виконання 

подання пропозицій, концепцій, заходів та інших  матеріалів, підготовлених за 

розпорядженням Президії АПН України, Міністерства освіти і науки України, ВАК 

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та ін.; про відкриття 

експериментальних педагогічних майданчиків інституту та науково-практичних 

центрів і лабораторій (на громадських засадах) з тієї чи іншої проблеми 

дослідження, поточні звіти про їх діяльність; про стан підготовки та підсумки 

проведення конференцій, семінарів, інших масових заходів; обговорення і 

затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій; інформації стажистів; 

інформації про відрядження (особливо закордонні), участь у конференціях та інших 

масових заходах; затвердження рішень атестаційної комісії; обрання за конкурсом 

наукових кореспондентів; присвоєння вчених звань; висунення кандидатур та 

наукових праць на заохочення, зокрема премії Академії педагогічних наук України, 

стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених; про стан роботи над 

дисертаціями аспірантів і докторантів, у тому числі – цільовиків інституту; звіти 

стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Султанова Л.Ю.); про 

роботу спеціалізованих вчених рад; про ефективність діяльності докторантури і 
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аспірантури в інституті; затвердження додаткових програм для складання 

кандидатських іспитів з філософії, спеціальностей 13.00.01 – „Загальна педагогіка та 

історія педагогіки”, 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”, 19.00.07 – 

„Педагогічна та вікова психологія”; про підсумки проведення екзаменаційних сесій з 

приймання кандидатських іспитів; затвердження нових складів редакційних колегій 

наукових журналів; затвердження угод про співпрацю з навчальними закладами та 

іншими науковими установами, у тому числі – закордонними (зокрема, 

затвердження угод про співпрацю); про роботу з докторантами, аспірантами, 

прикріпленими до інституту та науковими кореспондентами; про хід та підсумки 

набору в докторантуру  й аспірантуру; атестація докторантів і аспірантів; про стан 

виконання рішень вченої ради, Президії НАПН України та Загальних зборів НАПН 

України; про порядок планування і звітності; затвердження графіка відпусток 

працівників інституту;  інформації про надходження нових документів з різних 

установ та інформації про матеріали, надіслані протягом  кожного місяця інститутом 

у Президію НАПН України й інші установи та багато інших питань.  

 

VI. КАДРИ. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України станом на 31 

грудня 2010 року працювало 105 осіб, з них 75 – наукові працівники, у тому числі: 

25 – доктори наук,  30 – кандидати наук,  20 – науковці без ступеня. 

Протягом звітного періоду з числа наукових працівників звільнилося 15 осіб, у 

тому числі: 4 доктори наук, 8 кандидатів наук, 3 науковців без ступеня. 

У 2010 році прийнято на роботу 12 наукових працівників:  з них 4 доктори 

наук, 6 кандидатів наук і 12 науковців без ступеня. 

Нагрудним знаком “Ушинський К.Д.” – нагороджений 1 науковий працівник. 

Подякою Прем’єр-міністра Кабінету міністрів України нагороджений 1 

працівник. 

Почесною Грамотою Кабінету міністрів України нагороджений 1 працівник.  

Почесну Грамоту Президії Національної Академії педагогічних наук України 

протягом звітного року отримав 1 науковий працівник, грамоту НАПН України – 3 

працівника. 

Робота відділу аспірантури і докторантури 

Відділ аспірантури та докторантури було відкрито в Інституті педагогічної 

освіти та освіти дорослих НАПН України (до 30 січня 2007 року -  Інститут 

педагогіки і психології професійної освіти АПН України) в 1994 році за 

спеціальностями: 

 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки»; 

 13.00.02 - «Методика викладання спеціальних дисциплін»; 

 19.00.07 – «Педагогічна і вікова психологія». 

 Враховуючи зміни в переліку наукових спеціальностей (постанови Президії 

ВАК України від 11 вересня 1997 року за № 3/7 та від 7 липня 1999 року за № 341) 

наказом Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2002 року, протокол № 

612, діючу аспірантуру та докторантуру було перереєстровано за спеціальностями: 

 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 
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 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»; 

 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». 

Робота аспірантури та докторантури, документація щодо навчання докторантів 

і аспірантів  ведуться відповідно до вимог Положення про підготовку наукових та 

науково-педагогічних кадрів, затверджене постановою КМУ № 309 від 1 березня 

1999 року, постанов МОН України та Президії АПН України. 

Основною метою роботи відділу є організація та контроль здійснення 

аспірантами та докторантами фундаментальних та прикладних досліджень, 

спрямованих на розв’язання актуальних теоретичних і методологічних проблем 

педагогічної освіти, освіти дорослих, психології професійної освіти для поповнення 

науково-педагогічними кадрами наукових установ, закладів освіти всіх рівнів 

акредитації. 

Аспіранти і докторанти здійснюють наукові дослідження за темами згідно 

перспективного переліку основних напрямів педагогічних і психологічних 

досліджень, за якими працює Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України, а саме: 

1. Проблеми андрагогіки: теоретичні та методичні проблеми освіти дорослих. 

2. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу 

непедагогічного профілю в умовах інформаційно-технологічного суспільства 

3. Інноваційні технології навчання в системі вищої педагогічної освіти. 

4. Аксіологічний підхід до виховання майбутніх педагогів. 

5. Естетичні та етичні засади особистісного розвитку педагога. 

6. Модернізація педагогічної освіти і освіти дорослих в європейському та 

євроатлантичному освітньому просторі. 

7. Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці. 

8. Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності. 

 Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній 

основі.  

Докторантура: прийом, випуск 

У 2010 році було заплановано прийняти до докторантури за державним 

замовленням 3 особи, фактично зараховано 3 особи (Пономаревський С.Б 

(13.00.01), Сотська Г.І. (13.00.04), Коваленко О.Г. (19.00.07)). 

На кінець 2010 року у докторантурі Інституту навчається 11 осіб, з них: 10 осіб 

– на бюджетній основі фінансування (Бастун М.В., Вовк М.П (знаходиться у 

академічній відпустці до 13.10.2011 року), Волошко Н.І., Гриневич Л.М., Коваленко 

О.Г., Коваль П.М., Машкіна С.В., Пономаревський С.Б., Постригач Н.О., Сотська 

Г.І.; для 7 осіб – це внутрівідомча бюджетна основа фінансування, для 3 осіб – 

позавідомча бюджетна основа фінансування), 1 особа (Фурса О.О.) – на контрактній 

основі фінансування.  

За спеціальностями докторанти розподіляються таким чином: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – 5 осіб; 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 3 особи (2 особи (бюджет) + 

1особа (контракт)); 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – 3 особи. 
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Відраховано з докторантури у зв’язку з закінченням терміну навчання 3 

особи: Становських З.Л., Соломаха С.В., Фольварочний І.В. 2 особи (Марченко О.В., 

Криводерев В.В.) було відраховано за власним бажанням. 

Наукове консультування здійснювали 14 докторів наук, професорів -  штатних 

працівників Інституту. 

 

Аспірантура: прийом, випуск 

До аспірантури за державним замовленням було заплановано прийняти 5 осіб 

(2 особи з відривом від виробництва, 3 – без відриву). Фактично зараховано 5 осіб: 

2 особи (Король С.А., Заєць І.В.) з відривом від виробництва, 3 особи (Бордакова 

О.М., Проскуркіна Я.І., Глубока І.О) без відриву від виробництва. У зв’язку з тим, 

що Король С.А. подала заяву для вступу на навчання за спеціальністю 13.00.01 

(замість запланованої 13.00.04), її було прийнято на навчання з відривом від 

виробництва за даною спеціальністю. На контрактній основі фінансування до 

аспірантури прийнято 11 осіб – вчителів шкіл, викладачів та асистентів навчальних 

закладів, практичних психологів. З них: 2 особи – з відривом від виробництва, 11 

осіб – без відриву від виробництва.  

На кінець 2010 року в аспірантурі всього навчається 68 осіб, з яких: 17 осіб на 

бюджетній основі фінансування (7 осіб - з відривом від виробництва, 10 осіб – без 

відриву від виробництва; для 10 осіб – це внутрівідомча бюджетна основа 

фінансування, для 7 осіб – позавідомча бюджетна основа фінансування), 51 особа – 

на контрактній основі фінансування (4 особи – з відривом від виробництва, 47 осіб – 

без відриву від виробництва).  

За спеціальностями аспіранти розподіляються таким чином: 

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – 12 осіб (3 – з відривом від 

виробництва, 9 – без відриву від виробництва);  

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти – 37 осіб (4 – з відривом від 

виробництва, 33 – без відриву від виробництва); 

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія – 19 осіб (4 – з відривом від 

виробництва, 15 – без відриву від виробництва). 

У 2010 році відраховано з аспірантури 22 особи. З них: 2 особи (Котирло Т.В. 

(13.00.01), Злочевська Л.С. (19.00.07)), які навчалися на бюджетній основі 

фінансування, та 15 осіб (9 аспірантів – спеціальність 13.00.04, 6 аспірантів – 

спеціальність 19.00.07), які навчалися на контрактній основі фінансування, у зв’язку 

із закінченням терміну навчання; 5 осіб (контрактна основа фінансування) у зв’язку з 

достроковим виконанням індивідуального плану і захистом дисертації (поданням до 

захисту). 5 осіб вибули до закінчення терміну навчання за власним бажанням та у 

зв’язку з переведенням. 

. Наукове керівництво здійснювали 14 докторів наук, професорів -  штатних 

співробітників Інституту та 19 кандидатів наук - штатних співробітників Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

 

Працевлаштування докторантів, аспірантів 

Відраховано з докторантури у зв’язку з закінченням терміну навчання та 

влаштовано на роботу у відділи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
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НАПН України 3 особи: Становських З.Л. – відділ педагогічної психології і 

психології праці, Соломаха С.В. – відділ педагогічної етики та естетики, 

Фольварочний І.В. – відділ порівняльної професійної педагогіки. 

Відраховано з аспірантури у зв’язку з закінченням терміну навчання та 

влаштовано на роботу: Котирло Т.В. - у відділ педагогічної етики та естетики 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Злочевську Л.С. – в 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. 

Навчання докторантів і аспірантів здійснюється згідно затвердженим 

індивідуальним планам. Поточний контроль за їх науковою роботою здійснюють 

відділи, вчена рада Інституту, заслуховуючи їх звіти. Аспіранти звітуються на 

засіданні відділу не менше ніж два рази на рік, щорічно атестуються науковим 

керівником та атестаційною комісією, після чого відповідним наказом директора 

Інституту переводяться на наступний рік навчання або відраховуються з 

аспірантури. Докторанти щорічно подають звіт про виконання індивідуального 

плану роботи для обговорення його на засіданні відділу, атестуються науковим 

консультантом. Після розгляду звіту на засіданні вченої ради приймається рішення 

про подальше перебування докторантів у докторантурі, про що видається наказ 

директора Інституту. Атестаційну комісію створено  у кількості 4 осіб: д.п.н., проф., 

дійсн.чл. НАПН України Ничкало Н.Г., д.п.н., проф. Хомич Л.О., д.п.н., ст.наук.сп. 

Солдатенка М.М., д.п.н., проф. Лук’янової Л.Б.  

Традиційним є  проведення в Інституті методологічних семінарів для 

докторантів і аспірантів. В цьому році відбулося 3 методологічних семінари: 17-18 

травня в рамках «Фестивалю науки» - методологічний семінар «Наукова мовна 

культура – основа професійної діяльності дослідника» за участю д.пед.н., проф.. 

Семеног О.М.,  4 жовтня  - методологічний семінар для докторантів і аспірантів 1-го 

року навчання, де провідні науковці Інституту виступили перед аспірантами та 

докторантами з питань планування та організації наукового дослідження, його 

програми та методики, методологічних принципів, особливостей організації 

експериментального дослідження, психологічних особливостей взаємодії дисертанта 

з науковим керівником (консультантом).; 21 грудня – методологічний семінар по 

педагогічній майстерності для докторантів, аспірантів 1-го та 2-го рр.. навчання, де 

вони мали можливість виступити та прийняти участь у обговоренні підготовлених 

рефератів і тренінгових завдань. Для присутніх була організована виставка наукової 

літератури.  

Слід відмітити, що протягом року аспіранти і докторанти мають можливість 

отримати консультації у провідних науковців Інституту, а саме: 

 першого заступника директора Інституту Ничкало Н.Г., доктора 

педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, з проблем теоретико-

методологічних засад професійної освіти, її історії, порівняльному аналізу розвитку 

професійної освіти різних країн світу в умовах формування єдиного наукового і 

освітнього простору; 

 заступника директора Інституту з науково-експериментальної роботи 

д.п.н., проф. Хомич Л.О. з проблем аксіологічного підходу до змісту навчання і 

виховання майбутніх педагогів; 
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 д.п.н., проф., дійсного члена НАПН України Гончаренка С.У. з проблем 

методології педагогіки, фундаменталізації та гуманітаризації освіти; дидактичних 

засад професійного навчання дорослого населення; 

 д.п.н., проф. Воловик П.М. з питань методів математичної обробки  

педагогічних досліджень. 

Показником ефективності роботи аспірантури та докторантури є кількість  

поданих до захисту та успішно захищених дисертацій. У 2010 році з числа тих, хто 

був прикріплений до Інституту як здобувач захистили докторські дисертації 5 осіб:  

Бідюк Н.М., Поясок Т.Б., Чулкова Л.О., Шестопалюк О.В., Федій О.А.. Щодо 

кандидатських дисертацій, то у 2010 році з числа аспірантів контрактної основи 

фінансування подали до захисту та успішно захистили кандидатські дисертації 4 

особи.: Гуренкова О.В. (достроково), Кравчук Г.Т., Котляревська Н.В., Лукіянчук 

А.М. (у зв’язку з закінченням аспірантури). 4 особи (Литвин Л.В. (достроково), 

Юртаєва О.О. (достроково), Кльоц Л.А. (достроково), Роляк А.О. (за планом)) 

подали дисертації до захисту. З числа тих, у кого термін навчання в аспірантурі 

закінчився раніше, подали до захисту та успішно захистили дисертації 6 осіб: 

Медведь Г.М., Тимчук Л.І., Мозговий В.Л., Отрощенко Л.С., Алєксєєва С.В., 

Флегонтова Н.М. Слід зауважити, що до захисту подаються дисертаційні роботи, 

виконані на високому науковому рівні, оформлені відповідно до останніх вимог 

ВАК України, забезпечені необхідною кількістю публікацій та супровідними 

документами; захисти проходять на гідному рівні. Відсоток поданих до захисту і 

захищених дисертацій – 100. 

Шлях до удосконалення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в 

аспірантурі та докторантурі Інституту ми бачимо в: 

1. приведенні у відповідність з запланованим показник відсотку аспірантів та 

докторантів, які успішно завершили навчання та були відраховани у зв’язку з 

захистом дисертацій;  

2. збільшенні фінансування на підготовку наукових та науково-педагогічних 

кадрів, що дозволило б: збільшити кількість консультувань, методологічних 

семінарів для аспірантів та докторантів; організацію їх відряджень; друкування 

аспірантами та докторантами підготовленою ними навчально-методичної 

літератури; забезпечення відділів, до яких прикріплені аспіранти та докторанти 

комп’ютерною технікою. 

 

VІІ. РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ 
 

Наказом ВАК України від 23 травня 2007 року № 303 спеціалізованій вченій 

раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України 

надано право на період з 10 травня 2007 року до 10 травня 2010 року приймати до 

розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук за спеціальностями: 

 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»;  

 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”.  

За звітний період відбулося 25 засідань спеціалізованої вченої ради, з них 23 – 

з питань захисту дисертаційних досліджень, а саме:  



 

 

 

120 

- 10 докторських дисертацій; 

- 13 кандидатських дисертацій. 

1 засідання було організаційне, 1 засідання було проведено з питань допуску 

до захисту і призначення експертних комісій.  

Всі 23 дисертації написано українською мовою. 

Для переатестації, апеляції ВАК України роботи не надсилав.  

На кінець 2010 року прийнято на попередній розгляд до спеціалізованої вченої 

ради Д 26.451.01 2 докторські дисертації (Шкваріна Т.М., Воронка Г.С.) і 11 

кандидатських дисертацій ( Пинзеник О.М., Стрілець О.В., Кузів М.З., Роляк А.О., 

Орловська О.В., Висоцька Л.Е., Семенюк-Іванюк Л.Ю., Білозерська Г.О., Юртаєва 

О.О., Удич З.І., Поночовна-Рисак Т.М.).  

Всі члени спеціалізованої вченої ради регулярно були присутні на її 

засіданнях. 
 

Аналіз актуальності проблематики розглянутих робіт 

та їх відповідність основним науковим напрямам Інституту 

План науково-дослідних робіт  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України охоплює 5 напрямів: 

1. Вища педагогічна освіта. 

2. Методологічні і теоретичні проблеми професійної освіти. 

3. Неперервна освіта. 

4. Теоретичні засади організаційної психології та психології праці. 

5. Соціалізація особистості в системі професійно-технічної освіти. 

Спеціалізована вчена рада на своїх засіданнях розглядає дисертаційні 

дослідження здобувачів наукового ступеня відповідно до цієї тематики. Так:  

- за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» було 

захищено 2 дисертації. З них: 

 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, в 

якій проаналізовано становлення та розвиток освіти дорослих в Україні упродовж 

другої половини ХХ ст. та на початку ХХI століття, виявлено тенденції та 

особливості, пов'язані з соціально-економічним становищем та культурним 

поступом держави (Сігаєва Л.Є.);  

 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, в 

якій здійснено ретроспективний аналіз проблеми екологічної освіти та з’ясовано 

сучасні тенденції підготовки вчителя в університетах Великої Британії до 

екологічного виховання учнів, уточнено зміст базових понять екологічної освіти: 

“екологія”, “екологічна освіта”, “екологічне виховання”, “екологічна культура” 

(Кучай Т.П.);   

 - за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» захищено 21 

дисертація. З них: 

  9 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, в 

яких: теоретично обґрунтовано і перевірено на практиці дію принципу 

фундаменталізації у математичній підготовки майбутніх економістів,. 

сформульовано методологічні і концептуальні основи фундаменталізації 

математичної підготовки майбутніх економістів, визначено відповідні педагогічні 
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умови (Дутка Г.Я.); здійснено цілісний системний аналіз проблеми професійного 

навчання безробітних у педагогічній теорії і практиці США; розкрито теоретико-

методологічні засади розвитку освіти дорослих в американському досвіді; 

схарактеризовано основні вимоги ринку праці до професійного навчання 

безробітних (Бідюк Н.М.); розроблено систему застосування інформаційних 

технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних 

закладах, проаналізовано сутність системного підходу у психолого-педагогічних 

дослідженнях та базові дефініції дослідження; розглянуто сучасний стан, тенденції 

та особливості застосування інформаційних технологій навчання у професійній 

підготовці майбутніх економістів в Україні та за кордоном (Поясок Т.Б.); вирішено 

проблему формування готовності майбутніх інженерів до професійної комунікації на 

основі інтегративного підходу, виявлено теоретичні засади формування готовності 

до професійної комунікації (Каверіна О.Г.); досліджено теоретико-методичні засади 

формування комп’ютерно-інформаційної компетентності, сучасну практику 

професійної підготовки майбутніх слідчих та стан навчання інформатики та 

спорідненим дисциплінам у вищих навчальних закладах МВС України (Шерман 

М.І.); вперше на основі результатів історико-педагогічного аналізу розглянуто 

становлення і розвиток феномену спілкування у контексті компетентісно-

орієнтованого і структурно-функціонального підходів (Чулкова Л.О.); досліджено 

методологічні, теоретичні і методичні засади професійного навчання в закладах 

профтехосвіти художнього профілю, обґрунтовано концепцію розвитку професійно-

художньої освіти в Україні (Радкевич В.О.); представлене теоретичне узагальнення і 

нове вирішення наукової проблеми формування громадянської компетентності 

майбутніх учителів, що полягає у визначенні методологічних засад і концептуальних 

основ формування у педагогічному вищому навчальному закладі освітнього 

середовища, що моделює принципи демократичного суспільства і забезпечує 

можливості для громадянського самовизначення (Шестопалюк О.В.); досліджено 

теоретико-методологічні та методичні засади підготовки педагогів до використання 

засобів естетотерапії у професійній діяльності, здійснено історико-педагогічний 

аналіз естетотерапевтичного складника процесу формування гармонійної 

особистості (Федій О.А.); 

 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 

в яких: досліджено стан проблеми формування екологічної компетентності у 

педагогічній теорії та освітній практиці вищих технічних навчальних закладів. 

показано стан, особливості, проблеми та можливості вдосконалення процесу 

формування екологічної компетентності майбутніх фахівців водного транспорту з 

урахуванням вимог Болонської декларації (Гуренкова О.В.); досліджено проблему 

формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів зв’язку, 

уточнено поняття «професійна комунікативна культура», визначені його складові 

(Медведь Г.М.); досліджено проблему методичної підготовки вчителів початкових 

класів до формування професійних інтересів учнів, здійснено аналіз концептуально-

категоріального дискурсу проблеми, визначено критерії готовності вчителів 

початкових класів до формування професійних інтересів учнів, розроблено та 

експериментально перевірено авторську методику (Тимчук Л.І.); теоретично 

обґрунтовано модель методичної системи професійної підготовки студентів з 
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безпеки життєдіяльності на засадах технологічного підходу, який полягає у 

керуванні дидактичним процесом розвитку їх готовності до викладання ОБЖ в 

середній школі (Царенко І.Л.); обґрунтовано зміст, форми та методи психолого-

педагогічної підготовки майбутніх податкових інспекторів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій; розкрито структуру психолого-педагогічної 

компетентності податкового інспектора; визначено критерії ефективності психолого-

педагогічної підготовки майбутніх податкових інспекторів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій (Артеменко І.Е.); розкрито сутність професійної 

підготовки майбутнього інженера-педагога аграрного профілю; проведено 

ретроспективний аналіз становлення аграрної освіти початку XVII ст. – кінця XX ст.; 

уточнено поняття «готовність майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю до 

педагогічної діяльності»; теоретично обґрунтовано та розроблено модель 

професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю 

(Мозговий В.Л.); вивчено прогресивних ідей передового німецького досвіду з 

формування і розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньо 

економічного профілю у спеціальних вищих школах та університетах (Отрощенко 

Л.С.); досліджено проблему використання етнодизайну у професійній підготовці 

майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю в умовах зростання вимог до 

особистості педагога професійної школи, як носія культурних традицій нації і 

компетентного педагога-художника (Корницька Л.А.); досліджено педагогічні засади 

застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців банківської справи. 

Проаналізовано сучасні підходи до використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі ВНЗ; особливості професійної підготовки з інформаційних 

технологій банківських фахівців за кордоном; сучасний стану розвитку інформаційних 

технологій у банківській діяльності та підготовці фахівців банківської справи (Кравчук 

Г.Т.); розкрито сутність дослідницької діяльності учнів з дизайну, визначено її вплив на 

розвиток творчої особистості майбутнього фахівця і формування професійно важливих 

якостей (Алєксєєва С.В.); досліджено проблему підготовки майбутніх учителів до 

організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу 

(Флегонтова Н.М.); Досліджено проблему формування художньо-творчих умінь 

майбутніх фахівців сфери послуг у поза навчальній діяльності вищого професійного 

училища (Котляревська Н.В.). 

 

Аналіз впровадження і використання результатів  

дисертаційних досліджень 

Основні концептуальні положення, висновки, рекомендації, навчально-

методичні матеріали, авторські моделі, системи психолого-педагогічної роботи 

впроваджено у практику різних типів навчальних закладів, обласних управлінь 

освіти і науки України, інститутів удосконалення вчителів, інститутів 

післядипломної освіти усіх регіонів України, професійно-технічних навчальних 

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, що підтверджено відповідними 

довідками та актами впровадження результатів дисертаційних досліджень.  

Серед означених навчальних закладів та установ: Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (довідка № 398-

33/03 від 07.04.09), Національний університет «Львівська Політехніка» (акт № 67-
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01/714 від 10.09.09), Хмельницький міський центр зайнятості (акт № 23-01/1148 від 

19.05.09), Чернівецький національний університет імені Юрія  Федьковича (довідка 

№ 17-38/2061 від 7.09.09), Університет менеджменту освіти АПН України (акт № 01-

02/370 від 2.07.09), Центр перепідготовки та соціальної адаптації Хмельницького 

національного університету (довідка № 28/1200 від 20.10.09); Київська державна 

академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

(довідка № 01/9-470 від 02.07.2009 р.); Одеська національна морська академія (акт від 

09.04.2009 р.), Державна академія житлово-комунального господарства (довідка № 

01/9-321 від 17.06.2009 р.); спеціалізована сертифікаційна підготовка плавскладу ВАТ 

«Українське дунайське пароплавство» (довідка № УБ-121 від 19.05.2009 р.); 

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи 

Національного банку України» (м. Суми) (довідка № 11-04/1983 від 11.09.2009 р.), 

Закарпатський державний університет (довідка № 435/01-71 від 05.06.2009 р.), 

Львівська державна фінансова академія (довідка № 01-13/964 від 09.09.2009 р.), 

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи 

Національного банку України (м. Київ) (довідка № 01-15/733 від 28.09.2009 р.), 

Львівський національний університет імені Івана Франка (довідка № 2482-М від 

22.06.2009 р.), Полтавський університет споживчої кооперації України (довідка № 05-

21/375 від 27.05.2009 р.), Феодосійська фінансово-економічна академія Київського 

університету ринкових відносин (довідка № 275 від 15.09.2009 р.), Харківський 

інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку 

України (м. Київ) (довідка № 244 від 08.09.2009 р.), Харківський національний 

економічний університет (довідка № 86/02-194 від 26.08.2009 р.), Черкаський інститут 

банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. 

Київ) (довідка № 01.2-01/911 від 04.08.2009 р.), Харківський національний педаго-

гічний університет імені Г. С. Сковороди (довідка № 01-440 від 16.09.2009 р.), 

Волинський національний університет імені Лесі Українки (довідка № 3/2977 від 

09.09.2009 р.); Донецький національний технічний університет (довідка № 01-75/26 

від 23.03.09.), Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ) (37-

021/2285 від 17.06.08.), Донбаська машинобудівна академія (м. Краматорськ) (довідка 

№ 019-05-480 від 16.03.09.), Дніпропетровський національний гірничий університет 

(м.Дніпропетровськ) (довідка № 12б-04/72 від 30.03.09.), Криворізький технічний 

університет (м. Кривий Ріг) (довідка № 01/11-450 від 06.04.09.), Індустріальний 

інститут (м. Красноармейськ) (довідка № 1-4/20 від 15.12.08.), Східноукраїнський 

національний університет ім. В. Даля (м. Антрацит Луганської обл.) (довідка № 79 від 

21.10.09.);  Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (довідка № 01-15/116 від 

24.02.2010 р.), Харківський інститут банківської справи УБС НБУ (довідка № 10-506/189 

від 10.02.2010 р.), Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської 

справи Національного банку України” (довідка № 47-011/309 від 08.02.2010 р.), Львівська 

комерційна академія (довідка № 160/01.108 від 16.02.2010 р.); Волинський національний 

університет імені Лесі Українки (довідка № 3/ 4174 від 15.12.2008), Уманський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини (довідка № 1245/01 від 

12.11.2008), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка (довідка № 892 від 12.11.2008), Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 678 від 03.07.2009), 
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Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

(довідка № 1177 від 15.06.2009);  Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (м. Полтава) (довідка № 18/352/340 від 13.05.2008 р.), 

Одеська академія зв’язку ім. О.С. Попова (довідка № 01-24д-49 від 22.05.2008 р.), 

Харківський національний університет радіоелектроніки (довідка № 53.01/27-3635 від 

15.05.2008 р.); Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки 

та права (довідка № 269 – ДУЕП від 04.12.08), Дніпропетровський університет 

економіки та права (довідка № 1317 від 24.11.08), Львівський державний університет 

внутрішніх справ (довідка №  2/397 від 10.12.08), Кременчуцький державний 

університет ім. М.Остроградського (до 2009 р. Кременчуцький державний 

політехнічний університет ім. М. Остоградського) (довідка №23-10/66 від 20.01.09), 

Кременчуцький льотний коледж Київського національного авіаційного університету 

(довідка № 4.33-246 від 09.12.08), Вінницький торговельно-економічному інститут 

Київського національного торговельно-економічного університету (довідка № 23/01 - 

1432 від 11.12.2008 ), Миколаївський державний аграрний університет (довідка № 

2788 від 30.12.08), Кіровоградський інститут розвитку людини «Україна» (довідка 

№537 від 22.12.2008), Ірпінський національний університет державної податкової 

служби України (довідка № 2473/01-12 від 22.09.2009); загальноосвітні школи І та І–

ІІІ ступенів, ліцеї, гімназії, спеціалізовані та авторські школи: № 51, № 100, № 112, № 

241, № 322, № 327, Слов’янська гімназія міста Києва (довідка № 16-3/653/1 від 

19.05.2009 р.), загальноосвітні школи І–ІІІ ступенів: № 7 (довідка № 151 від 

29.05.2009 р.), № 24 (довідка № 295 від 29.05.2009 р.), № 38 (довідка № 233 від 

04.06.2009 р.), авторська школа «Чарівний світ» (довідка № 303 від 28.05.2009 р.), 

міста Полтави, Новопетрівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів 

Вишгородського району Київської області (довідка № 156 від 15.05.2009 р.), 

загальноосвітні навчальні заклади Чернігівської області (довідка № 03-19/1287 від 

05.05.2009 р.); 

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України 

(НБУ)» (акт впровадження від 29.05.2009), Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара (акт впровадження від 14.05.2009), ВНЗ «Національна 

академія управління» (довідка про впровадження № 06-10/001 від 23.03.2010); 

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка; 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка; 

Соціально-гуманітарний факультет та  Інститут філології Бердянського державного 

педагогічного університету, Бердянська філія Запорізького інституту 

післядипломної освіти; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського (м. Вінниця, довідка № 10/1 від 22.01.2010 р.), Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка (м. Дрогобич, довідка № 121 від 10.02.2010 

р.), Житомирський державний університет імені Івана Франка (довідка № 110 від 

04.02.2010 р.), Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. 

Кам'янець-Подільський, довідка № 3 від 25.01.2010 р.),  Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира Винниченка (м. Кіровоград, довідка № 100 

від 05.02.2010 р.), Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. 

К. Д. Ушинського (м. Одеса, акт впровадження № 258 від 05.02.2010 р.), Тернопільський 
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національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, довідка 

№ 124-33/03 від 05.02.2010 р.) Хмельницький національний університет (м. 

Хмельницький, довідка № 114-нк від 29.01.2010 р.), Хмельницька гуманітарно-

педагогічної академія (м. Хмельницький, довідка № 59 від 05.02.2010 р.), Черкаський 

національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, довідка № 1755/01-

11 від 02.11.2009 р.);. Національний університет державної податкової служби 

України ( довідка № 1674/01-12 від 2 червня 2009 року ), Київський національний 

економічний університет (довідка за протоколом засідання кафедри педагогіки і 

психології КНЕУ № 8 від 12 травня 2009р.), Львівський державний університет 

внутрішніх справ (довідка за протоколом засідання Вченої ради економічного 

факультету № 10 від 26 травня 2009р.), Західнодонбаський приватний інститут 

економіки і управління (довідка № 198 від 9 червня 2009р.), Миколаївський 

політехнічний інститут (довідка за протоколом засідання науково методичної ради 

Миколаївського політехнічного інституту № 18 від 5 травня 2009р.); Миколаївський 

державний аграрний університет (довідка № 1549 від 11.09.2009 р.), Подільський 

державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський) (довідка 

№ 71–14–209 від 09.04.2009 р.), Херсонський державний університет (довідка № 07–

11/1219 від 15.09.2009 р.), Департамент аграрної освіти, науки та дорадництва 

Міністерства аграрної політики України (довідка № 18–1–16/270 від 09.03.2010 р.); 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка (довідка № 48 від 27.01.2009 р.), Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (довідка № 1444/01 від 26.12.2008 р.), Криворізький 

державний педагогічний університет (довідка № 26/3-34 від 20.01.2009 р.), 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (довідка № 71 від 

27.05.2009 р.) Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського (довідка № 19 від 16.01.2009 р.), комунальний 

заклад “Педагогічний ліцей” (довідка № 20-а від 12.02.2009 р.); факультет № 1 (з 

підготовки слідчих) Херсонського юридичного інституту Харківського 

національного університету внутрішніх справ (акти впровадження від 28.12.2002 р, 

23.01.2003 р., 06.12.2004 р.), економічний факультет Херсонського національного 

технічного університету (акт впровадження від 10.03.2005 р.), юридичний факультет 

Київського національного університету внутрішніх справ (акт впровадження від 

22.02.2007 р.); юридичний факультет Прикарпатського юридичного інституту 

Львівського державного університету внутрішніх справ (акт впровадження від 

23.01.2007 р.), юридичний факультет Харківського національного університету 

внутрішніх справ (акт впровадження від 27.06.2007 р.), юридичний факультет 

Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (акт 

впровадження від 10.01.2008 р.), економіко-правовий факультет Херсонського 

державного університету (акт впровадження від 01.02.2010 р.);  Тижні освіти 

дорослих в Україні (2000–2010), які проходили в межах Міжнародної громадсько-

державної програми «Освіта дорослих України» (довідка про впровадження  

№ 1129-01-12 від 25 грудня 2009 р.), Державний департаменту України з питань 

виконання покарань (довідка про впровадження № 5/1/1-6793/Кл від 24 грудня 

2009 р.), Переяслав-Хмельницький державного педагогічного університету імені 

Григорія Сковороди (довідка про впровадження  № 770  від  19 листопада 2009 р.), 
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Інститут підготовки кадрів для промисловості Міністерства промислової політики 

України (довідка про впровадження  № 23 від 5 лютого 2010 р.); Полтавській 

національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (довідка № 1973/01-

37/19 від 12.05.2010р.),  Сумський державний педагогічний університет імені 

А. С. Макаренка (довідка №380 від 22.03.2010р.), Запорізький національний 

університет (довідка № 01-25/47 від 01.06.2010р.),  Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 13 від 24.03.2010р.), Тернопільська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 

(довідка № 65 від 18.03 2010р.), Асоціація керівників навчальних закладів 

м. Тернополя (довідка №15 від 15.03.2010р.), Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького (довідка № 218/03 від 22.04.2010р.), Полтавській 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені В. М. Остроградського 

(довідка № 106 від 22.06.2010р.),  дошкільний навчальний заклад №80 м. Полтави 

(довідка № 24 від 1.06.2010р.), Асоціація керівників навчальних закладів м. Полтави 

(довідка № 3 від 01.06.2010р.), Обласний психолого-медико-педагогічній 

консультації м. Полтави (довідка № 02-15/50 від 22.06.2010р.). 

Зауважень щодо діяльності спеціалізованої вченої ради з ВАК України не 

надходило. 

 

VІІІ. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ 

Відділ андрагогіки 

1. Участь у масових науково-практичних заходах, включених до плану 

роботи НАПН України: 

1.1. Міжнародна науково-практична конференція „Освіта як фактор соціалізації 

соціального захисту в сучасному суспільстві” (29-30 березня 2010 р., Черкаси) 

– 7 осіб: Лук'янова Л.Б., Аніщенко О.В., Носаченко І.М., Філатова Л.М., 

Зінченко С.В., Дорошенко Н.І., Баніт О.В. 

1.2. Міжнародна науково-практична конференція „Вища школа: національні 

пріоритети і європейські орієнтири” (29-30 квітня 2010 р., Черкаси) – 1 особа: 

Лук'янова Л.Б.  

1.3. Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми” (17-19 травня 2010 р., Київ) – 7 осіб: 

Лук'янова Л.Б., Ничкало Н. Г., Аніщенко О.В., Носаченко І.М., Зінченко С.В., 

Щербак О.І., Баніт О.В. 

1.4. ХІ Міжнародний „Тиждень освіти дорослих” в Україні „Освіта дорослих для 

розуміння і  соціального партнерства” (11 -17 вересня 2010 р., Київ) – 7 осіб: 

Лук'янова Л.Б., Ничкало Н. Г., Аніщенко О.В., Носаченко І.М., Зінченко С.В., 

Дорошенко Н.І., Баніт О.В. 

1.5. Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні тенденції освіти 

дорослих у сучасному вимірі” (17-18 листопада 2010 р., Полтава) – 1 особа: 

Лук'янова Л.Б. 

1.6. Загальні збори НАПН України „Про наукову діяльність АПН України за 2009 

рік та завдання на 2010 рік”, „Концептуальні засади розроблення Національної 
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рамки кваліфікацій в Україні” – 18-19.03.10. м. Київ. – 2 особи: Ничкало Н. Г., 

Щербак О.І. 

2. Участь у масових заходах, організованих і проведених Інститутом 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України:  

2.1. Звітна наукова конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України за 2009 рік, „Педагогічна майстерність у вимірах сучасних 

технологій учіння і виховання” (30-31 березня 2010 р, Київ) – 10 осіб: 

Лук'янова Л.Б., Ничкало Н. Г., Аніщенко О.В., Радкевич В.О., Носаченко І.М., 

Скульська В. Є., Філатова Л.М., Зінченко С.В., Дорошенко Н.І., Баніт О.В. 

2.2. ІІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті О.С. Дубинчук (21 

травня 2010, Київ) – 8 осіб: Лук'янова Л.Б., Ничкало Н. Г., Аніщенко О.В., 

Носаченко І.М., Філатова Л.М., Зінченко С.В., Дорошенко Н.І., Баніт О.В. 

2.3. Філософсько-методологічний семінар „Аксіологічна концептосфера 

педагогічної освіти” (17 травня 2010 р., Київ) – 6 осіб: Лук'янова Л.Б., Ничкало 

Н. Г., Аніщенко О.В., Носаченко І.М., Зінченко С.В., Баніт О.В. 

2.4. ІV Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті О.П. Рудницької (7-8 

червня, 2010, Київ) – 8 осіб: Лук'янова Л.Б., Ничкало Н. Г., Аніщенко О. В., 

Радкевич В.О., Скульська В. Є., Щербак О.І., Зінченко С.В., Баніт О.В. 

3. Участь у масових науково-практичних заходах, організованих іншими 

установами: 

3.1. Міжнародна науково-практична конференція „Освіта впродовж життя: досвід 

та перспективи розвитку” (22-23 квітня 2010 р., Київ).– 1 особа: Лук'янова 

Л.Б. 

3.2. Polish-Ukrainian seminar «Andragogical model of optimization of education» (12 

may 2010 м. Радом, Республіка Польща) – 3 особи: Ничкало Н. Г., Лук'янова 

Л.Б, Щербак О. І. 

3.3. Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання 

інноваційного розвитку освіти, науки, виробництва” (27-28 жовтня 2010 р. 

Тернопільська обл., м. Бережани, Бережанський агротехнічний інститут 

(БАТІ) Національний університет біоресурсів і природокористування України) 

– 1 особа: Лук'янова Л.Б. 

3.4. Міжнародний науково-методичний семінар „Освіта дорослих: зміна 

парадигми на початку ХХІ століття” (16 листопада, 2010 р. Національний 

педагогічний університет імені М.П.Драгоманова) – 2 особи: Лук'янова Л.Б., 

Ничкало Н. Г. 

3.5. Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і початкової освіти” (5-6.10.2010, м. Кам’янець-

Подільський) – 1 особа: Аніщенко О.В. 

3.6. IV науково-практична конференція „Управління процесом кадрового 

забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України” (м. 

Київ, 23-24 жовтня 2010 р.) – 2 особи: Аніщенко О.В., Зінченко С.В. 

3.7. IV Міжнародні Батишевські читання (жовтень 2010, м. Москва), – 2 особа: 

Аніщенко О.В., Никало Н. Г. 
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3.8. ІV Міжнародна науково-творча конференція „Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології” (11-12 листопада 2010 р., м. Київ) – 2 

особи: Аніщенко О.В., Зінченко С.В. 

3.9. Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання. „Актуальні проблеми 

педагогіки вищої школи в руслі Болонського реформування” Київ, 12-13 

лютого 2010 р. – 1 особа: Носаченко І.М. 

3.10. Міжнародна науково-творча конференція „Становлення і розвиток 

етнодизайну: український та європейський досвід” (28-30 жовтня 2010 р.) – 1 

особа: Зінченко С.В. 

3.11. Міжнародна наукова конференція „Традиція і культура. Феномен діалогу: 

традиція і сучасність” (19-20 листопада 2010 р., м. Київ) – 1 особа: 

ЗінченкоС.В. 

3.12. Міжнародна науково-практична конференція: „Освітні вимірювання в 

інформаційному суспільстві” (м. Київ, Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 27 травня 2010р.) – 1 особа: Дорошенко Н.І. 

3.13. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція: „Сучасні проблеми 

геометричного моделювання” (м. Мелітополь, Таврійський державний 

агротехнологічний університет, 8 червня 2010р.) – 1 особа: Дорошенко Н.І. 

3.14. V Міжнародні Кримські педагогічні читання „Теоретичні засади формування 

гуманітарно-інженерної еліти” (17-19 вересня 2010 р., Алушта). – 1 особа: 

Гончаренко С.У. 

3.15. Науково-практична конференція „Засоби і технології сучасного навчального 

середовища” (21-22 травня 2010 р., м. Кіровоград) – 1 особа: Гончаренко С.У. 

3.16. Конференція професійно-технічної освіти тема „Інноваційність в управлінні 

навчальними закладами-ключ до успішного вирішення найскладніших питань 

навчання і виховання майбутнього кваліфікаційного робітника” – 30.08.10, м. 

Київ. – 1 особа: Щербак О.І 

3.17. Міжнародний семінар „Професійні стандарти як основа для побудови 

Національної рамки кваліфікацій” – 01.03.10, м. Київ. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.18. Міжнародний семінар „Туринський процес аналіз системи ПТО і політики в 

Україні” – 28.05.10, м. Київ. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.19. Міжнародний семінар „Аналіз системи професійно-технічної освіти в Україні” 

– 17.06.10, м. Київ. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.20. Міжнародний семінар „Туринський процес аналіз системи ПТО і політики в 

Україні” – 22.06.10, м. Київ. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.21. Міжнародний семінар з освітньої політики „Нові траєкторії професійно-

технічної та вищої освіти: чи є професійно орієнтована вища освіта тим 

рішенням, яке забезпечить Україну висококваліфікованою робочою силою?” – 

06.10.10, м. Київ. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.22. Міжнародний семінар із освітньої політики „Нові шляхи в професійній та 

вищій школі: Чи могли би професійно-орієнтовна освіта сприяти 

забезпеченню України висококваліфікованою робочою силою?” – 14-15.10. 

2010, м. Київ. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.23. Всеукраїнська семінар-нарада з питань діяльності професійно-технічних 

навчальних закладів – 22-23.09.10, м. Івано-Франківськ. – 1 особа: Щербак О.І. 
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3.24. Всеукраїнська нарада з питань діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів – 18-19.05.10, Київська обл. Вишгородський р-н,  селище Глібовка. – 

1 особа: Щербак О.І. 

3.25. Конференция выпускников программ InWEnt «Бизнес 2011: новые 

направления и решения. Опыт предприятий Германии, Украины, Беларуси, 

Молдовы».  – 30.10.10, г Киев. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.26. Засідання президії підкомісії з професійної освіти науково-методичної комісії 

з педагогічної освіти, щодо введення в дію нового переліку профілів напряму 

„Професійна освіта” та розробки стандартів вищої освіти нового покоління – 

03.11.10, м. Харків. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.27. Чергове засідання робочої групи з доопрацювання законопроекту „Про 

національну систему кваліфікацій” (реєстрац. № 4843) - 01.02.10. м. Київ. – 1 

особа: Щербак О.І. 

3.28. Всеукраїнський ярмарок Навчально-тренувальної фірми Асоціація „УНЦ НТФ 

„Централь” – 25-27.05.10, м. Черкаси. – 1 особа: Щербак О.І. 

3.29. Підсумкова колегія Міністерства освіти і науки України про підсумки 

розвитку професійно-технічної освіти у 2009/2010 навчальному році та 

завдання на 2010/2011 навчальний рік – 26.08.10, м. Київ. – 1 особа: Щербак 

О.І. 

3.30. Всеукраїнська науково-методична конференція „Актуальні проблеми 

реформування житлово-комунального господарства України і управління, 

кадри, інновації, технології” – 18-22.10.10, м. Київ – 1 особа: Дорошенко Н. І. 

У 2010 році співробітниками відділу інноваційних педагогічних технологій 

було організовано  та проведено такі заходи:  

1. XІ Міжнародний Тиждень освіти дорослих в Україні „Освіта дорослих для 

розуміння і соціального партнерства”  м. Київ, 11-17 вересня 2010 р. (9 осіб). 

Проведення ХІ Міжнародного Тижня освіти дорослих в Україні під девізом „Освіта 

дорослих для розуміння і соціального партнерства” відбувалося згідно з Концепцією 

програми „Освіта дорослих протягом усього життя”, виробленою і схваленою 

учасниками першого Міжнародного Тижня освіти дорослих в Україні у 2000 році, та 

стратегічними цілями проголошеного Організацією Об’єднаних Націй на період з 

2003 по 2012 рік Десятиліття суспільної просвіти, що визначаються як: оволодіння 

людиною способами життя в постійно ускладнюваних суспільних взаєминах; 

опанування мовою суспільства, в якому живе людина; опанування культурою 

суспільства, в якому живе людина (участь брали всі співробітники відділу). 

Відділ теорії та історії педагогічної майстерності 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція „Професійна адаптація 

молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства” 17-18 лютого 

2010 р. м. Київ (МОН України) Лавріненко О.А. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція „Гуманізм та освіта” 14–16 

вересня 2010р. м. Вінниця (МОН України) Лавріненко  О.А. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція “Удосконалення підготовки 

майбутнього педагога в контексті Болонської конвенції” 14–15 жовтня м. 

Мукачево (МОН України) Лавріненко О.А. 
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4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Дошкільна освіта в умовах 

інтеграції: історія, проблеми, перспективи” 21–22 жовтня 2010 р. м. Ніжин 

(МОН України) Лавріненко О.А. 

Масові заходи, організовані і проведені співробітниками відділу: 

1. Звітна наукова конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

АПН України за 2009р. „Педагогічна майстерність у вимірах сучасних 

технологій учіння і виховання”, м.Київ, 30-31 березня 2010 року. 

Масові заходи, організовані і проведені співробітниками відділу виховних 

систем у педагогічній освіті: 

Філософсько-методологічний семінар відділу виховних систем ІПООД НАПН 

України „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти”  (17 травня 2010 року, м. 

Київ), теми доповідей: „Концепт гідність як міра самоповаги людини” (Бондарук 

Г.А.); „Стиль як сполучна ланка між мисленням і цілісною особистістю” 

(Борозинець І.М.);  „Цінності сім’ї та сім’я як цінність” (Лактіонова Г.М.); 

„Концепт держава”  (Лапаєнко С.В.);  „Зміст професійного виховання майбутніх 

педагогів професійної школи” (Макаренко О.А); „Незамінна цінність” (Молчанова 

А.О.); „Психосемантика: мова і свідомість” (Панченко В.І.); „Ціннісні орієнтації 

сучасного педагога” (Султанова Л.Ю.); „Соціальні цінності у розвитку особистості 

вчителя” (Тимчук Л.І.); „Термінологічний ландшафт педагогічної аксіології”  

(Усатенко Т.П.);  „Концепт нація у сучасній системі освіти” (Шахрай Т.О.). 

Співробітники відділу брали участь у таких масових науково-практичних 

заходах, організованих іншими установами: 

1. Засідання Президіуму НАПН України (член Комісії) – травень 2010 р., тема 

доповіді: „Проблеми соціалізації дітей та студентської молоді”   (Лактіонова 

Г.М.). 

2. V Всеукраїнська науково-практична конференція „Державне управління: 

стратегія і тактика формування сучасного управлінця” на базі Міжрегіональної 

академії управління персоналом (29 жовтня 2010 року, м. Київ), тема доповіді: 

„Духовні координати безпеки суспільства” (Тимчук Л.І.). 

3. Звітна конференція ІПООД НАПН України „Педагогічна майстерність у вимірах 

сучасних технологій: учіння і виховання”  (30-31 березня 2010 року, м. Київ), 

теми  доповідей: „Виховання гідності – один з найважливіших компонентів 

формування сучасної особистості” (Бондарук Г.А.); „Актуальність інноваційної 

діяльності майбутніх вчителів початкових класів на сучасному етапі розвитку 

освіти” (Борозинець І.М.);   „Формування цінностей  у сім’ї: педагогічний вимір 

(за результатами міжнаціональних досліджень)” (Лактіонова Г.М.); 

„Організаційно-педагогічні засади формування мотивації учнів до здорового 

способу життя” (Лапаєнко С.В.);   „Аксіологічний підхід у формуванні змісту 

професійного виховання майбутніх педагогів” (Макаренко О.А.); „Соціальне 

партнерство у професійно-навчальному закладі: теоретичний та практичний 

аспекти”   (Молчанова А.О.); „Інтелектуальна культура майбутнього вчителя 

як невід’ємний компонент педагогічної майстерності” (Панченко В.І.); „Вплив 

глобалізаційних процесів на культуру і цінності” (Султанова Л.Ю.);  

„Педагогічна майстерність учителя в реалізації „м’яких моделей 

профорієнтування”” (Тимчук Л.І.); „Когнітивний аспект педагогічної 
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майстерності” (Усатенко Т.П.); „Аксіологічний підхід до змісту навчально-

виховного процесу  у дворянсько-поміщицьких сім’ях України (друга половина ХІХ 

– ХХ ст.)” (Шахрай Т.О.). 

4. Науково-практична конференція „Соціальна етика: модуси відповідальності” в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (20-21 жовтня 

2010 року), участь у дискусії (Султанова Л.Ю.). 

5. Науково-практична конференція „ІV Міжнародна науково-практична 

конференція „Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного 

розвитку вищих навчальних закладів України”” в Інституті вищої освіти НАПН 

України (28-29 жовтня 2010 року), тема доповіді „Теоретичні аспекти 

полікультурної освіти викладача вищого навчального закладу” (Султанова Л.Ю.). 

6. Педагогічні читання, присвячені пам’яті видатного вченого-педагога Олени 

Степанівни Дубинчук (20 травня 2010 року, м. Київ), теми доповіей: „Структура 

інноваційного стилю педагогічної діяльності майбутніх вчителів початкових 

класів” (Борозинець І.М.); „Педагогічні умови формування здорового способу 

життя студентів” (Лапаєнко С.В.); „Світло далекої зірки”  (Молчанова А.О.); 

„Вплив глобалізаційних процесів на цінності особистості” (Султанова Л.Ю.); 

„Прогностично-профорієнтаційна робота вчителя” (Тимчук Л.І.); 

„Українознавча аксіологія: педагогічний дискурс” (Усатенко Т.П.). 

7. ІV Педагогічні читання, присвячені 95-й річниці від дня народження академіка 

С.Я. Батишева (4 листопада 2010 р., м. Київ), тема доповіді: „Аксіологічний підхід 

у професійному вихованні майбутніх кваліфікованих робітників”(Макаренко 

О.А); „Інноваційність педагогічної спадщини С.Я. Батишева” (Молчанова А.О.); 

„Цінності педагогічної культури викладачів ПТНЗ на сучасному етапі” 

(Панченко В.І.); „Виховання цілісної особистості учня ПТНЗ у педагогічній 

спадщині С.Я. Батишева” (Султанова Л.Ю.); „Соціальні цінності в сучасному 

освітньому просторі” (Тимчук Л.І.);”«Професійна ідентичність: складова 

педагогічної освіти” (Усатенко Т.П.); „Родинне виховання у педагогічній 

спадщині академіка С.Я. Батишева” (Шахрай Т.О.). 

Упродовж 2010 року співробітниками відділу педагогічної естетики та етики 

було проведено 5 масових заходів, з них – 4 конференції, 1 науково-практичний 

семінар, 1 науково-теоретичний  семінар.  

1. Науково-теоретичний  семінар „Наукова світлиця”. 

 20 травня 2010 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України відбувся захід „Наукова світлиця”, присвячений Дню науки. В якості 

почесного гостя був запрошений доктор філософських наук, професор, головний 

науковий співробітник відділу порівняльної професійної педагогіки В.О. Кудін. 

Протягом семінару метр ділився з присутніми своїм життєвим та науково-

педагогічним досвідом, що було надзвичайно цінним для молодих науковців. 

Науково-практичний семінар проходив у формі полілогу між ведучим, гостем та 

присутніми, де кожен з присутніх мав можливість поставити гостю запитання або 

поділитися власними думками з приводу тих чи інших питань. 

2. VIІ мистецько-педагогічні читання пам'яті професора О.П. Рудницької 

(7-8 червня 2010 року). 
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Конференція відбулася на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. 

В. Сухомлинського. Мета конференції – розвиток та впровадження в практику ідей 

першовідкривача концепції мистецької освіти – професора О.П. Рудницької. 

Мистецька освіта вивчає теорію та практику викладання дисциплін художньо-

естетичного циклу, обґрунтовує методологічні засади організації навчально-

виховного процесу, культурологічні та психолого-педагогічні концепції розвитку 

особистості; окреслює пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької 

освіти, розкриває взаємозв'язок з основами загальної педагогіки. Проблематика 

читань включала в себе широке коло питань: 

1. Теоретичні і методичні засади педагогічної і мистецької освіти. 

2. Культурологічні і психологічні засади педагогічної і мистецької освіти. 

3. Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів 

вищих педагогічних і мистецьких навчальних закладів. 

4. Мистецька педагогіка і педагогіка мистецтва у формуванні професійної 

майстерності вчителя.  

В своїх виступах учасники підкреслили провідну роль мистецтва та 

педагогічної майстерності у формуванні світогляду майбутнього фахівця. В 

результаті обговорення визначено етичні та естетичні засади професійної підготовки 

педагогів, зміст, форми й методи розвитку їх педагогічної та художньої 

майстерності.  

У ході Читань відбувся Конкурс-презентація нової наукової і методичної 

літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти, що вийшла друком у 

2009 році. До переліку основних номінацій увійшли: 

1) „Краща наукова праця з проблем педагогічної і мистецької освіти" (монографії, 

наукові посібники енциклопедичні видання); 

2) „Краща навчально-методична праця з проблем педагогічної і мистецької освіти" 

(підручники; навчальні, навчально-методичні й методичні посібники та 

дидактичні комплекси; методичні рекомендації; галузеві словники); 

3) „Кращий електронний підручник (посібник) з проблем педагогічної і мистецької 

освіти”; 

4) „Краща праця з навчально-методичного забезпечення викладання педагогічних і 

мистецьких дисциплін у навчальних закладах різних типів” (нотні збірки, художні 

альбоми, зошити для учнів і студентів з педагогічних і мистецьких навчальних 

дисциплін). 

За результатами проведення VІІ Міжнародних педагогічно–мистецьких читань 

пам’яті проф. О.П. Рудницької був виданий збірник наукових праць. 

Взяли участь – Отич О.М., Коновець С.В., Сотська Г.І., Флегонтова Н.М., 

Штома Л.Н., Філіпчук Н.О., Грищенко Ю.В., Лисакова І.В., Піддячий В.М., 

Ходаківська С.В. 

3. Науково-практична конференція „Теоретичні та методичні засади 

підготовки вчителів мистецьких дисциплін в системі національної освіти 

України: регіональний аспект” (16-18 вересня). 

Протягом тривалого періоду існує плідна співпраця між відділом педагогічної 

естетики та етики ІПООД НАПН України та Бердянським педагогічним 
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університетом. Про це свідчать спільно проведені заходи: науково-практичні та 

науково-теоретичні конференції, семінари тощо. 

16-18 вересня 2010 р. відбулася науково-практична конференція на території 

Бердянського педагогічного університету присвячена темі: „Теоретичні та методичні 

засади підготовки вчителів мистецьких дисциплін в системі національної освіти 

України: регіональний аспект”. У рамках конференції обговорювались вагомі 

теоретичні та практичні питання із зазначеної теми. Надзвичайно змістовими і 

цікавими були виступи Отич О.М. – док. пед. наук, ст. наук. сп., зав. відділу 

педагогічної естетики та етики ІПООД НАПН України; Соломахи С.О. – канд. пед. 

наук, ст. наук. сп. відділу педагогічної естетики та етики ІПООД НАПН України; 

Сотської Г.І. – канд. пед. наук, ст. наук. сп. відділу педагогічної естетики та етики 

ІПООД НАПН України; Флегонтової Н.М. – ст. наук. сп. відділу педагогічної 

естетики та етики ІПООД НАПН України та ін. 

Конференція підкреслила теоретико-практичну значущість заходу, визначила 

основні тенденції й цілі в підготовці вчителів мистецьких дисциплін. 

Результатами проведення конференції стало видання збірки матеріалів 

конференції „Теоретичні та методичні засади підготовки вчителів мистецьких 

дисциплін в системі національної освіти України: регіональний аспект”. 

4. VIІІ мистецько-педагогічні читання пам'яті професора О.П. Рудницької 

(1-2 грудня 2010 року). 

Конференція відбулася на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. 

В. Сухомлинського. Мета конференції – розвиток та впровадження в практику ідей 

першовідкривача концепції мистецької освіти – професора О.П. Рудницької. 

Мистецька освіта вивчає теорію та практику викладання дисциплін художньо-

естетичного циклу, обґрунтовує методологічні засади організації навчально-

виховного процесу, культурологічні та психолого-педагогічні концепції розвитку 

особистості; окреслює пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької 

освіти, розкриває взаємозв'язок з основами загальної педагогіки. Проблематика 

читань включала в себе широке коло питань: 

1. Теоретичні і методичні засади педагогічної і мистецької освіти. 

2. Культурологічні і психологічні засади педагогічної і мистецької освіти. 

3. Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів 

вищих педагогічних і мистецьких навчальних закладів. 

4. Мистецька педагогіка і педагогіка мистецтва у формуванні професійної 

майстерності вчителя. 

В своїх виступах учасники підкреслили провідну роль мистецтва та 

педагогічної майстерності у формуванні світогляду майбутнього фахівця. В 

результаті обговорення визначено концептуальні засади професійної підготовки 

педагогів, зміст, форми й методи розвитку їх педагогічної та художньої 

майстерності.  

У ході Читань відбувся Конкурс-презентація нової наукової і методичної 

літератури з проблем педагогічної і мистецької освіти, що вийшла друком у 

2010 році.  

1) „Краща наукова праця з проблем педагогічної і мистецької освіти” (монографії, 

наукові посібники енциклопедичні видання); 



 

 

 

134 

2) „Краща навчально-методична праця з проблем педагогічної і мистецької освіти” 

(підручники; навчальні, навчально-методичні й методичні посібники та 

дидактичні комплекси; методичні рекомендації; галузеві словники); 

3) „Кращий електронний підручник (посібник) з проблем педагогічної і мистецької 

освіти”; 

4) „Краща праця з навчально-методичного забезпечення викладання педагогічних і 

мистецьких дисциплін у навчальних закладах різних типів” (нотні збірки, художні 

альбоми, зошити для учнів і студентів з педагогічних і мистецьких навчальних 

дисциплін). 

За результатами проведення VІІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань 

пам’яті проф. О.П. Рудницької був виданий збірник наукових праць. 

Взяли участь – Отич О.М., Коновець С.В., Сотська Г.І., Флегонтова Н.М., 

Штома Л.Н., Філіпчук Н.О., Грищенко Ю.В., Лисакова І.В., Піддячий В.М., 

Ходаківська С.В. 

5.  Науково-практичний семінар „Програми культурологічного 

спрямування та інші методики розвитку особистості” (2010 р.). 

25 травня у приміщенні Будинку вчителя відділ педагогічної естетики та етики 

ІПООД НАПН України взяв участь у організації семінару „Програми 

культурологічного спрямування та інші методики розвитку особистості”. У рамках  

семінару обговорювались вагомі теоретичні та практичні питання із зазначеної теми, 

були організовані виставки художніх творі та творчі майстерні, де всі бажаючі могли 

побачити витончені техніки створення мистецьких творів.  

Співробітники відділу брали участь у масових заходах, організованих 

іншими установами:  

– у 2010 році (міжнародні – 11, всеукраїнські – 8 , регіональні – 10; всього – 

29): 

1. Міжнародна наукова конференція „Еліта, обдарованість, людиноцентризм” (26 

лютого 2010 р.). 

2. VІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О.П. Рудницької (7-8 червня 2010 р.). 

3. Міжнародна науково-практична конференція „Становлення і розвиток 

етнодизайну: український та європейський досвід” ( 28-30 жовтня 2010 р., 

м. Полтава). 

4.  Міжнародна науково-практична конференція „Освіта дорослих як фактор 

соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві” (29-30 березня 

2010 р., м. Черкаси).  

5. Міжнародна науково-практична конференція „Проблеми екологічної безпеки” 

(14-16 жовтня 2010 р., м. Кременчук). 

6. VIІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. 

Рудницької ( м. Київ, 1-2 грудня 2010 р.). 

7. VII Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в образовании»( 20-22 сентября 2010 г., Ялта). 

8. ХІ Міжнародна науково-практична конференція „Професіоналізм педагога у 

контексті європейського вибору України. 

9. Участь у Міжнародній виставці „Інноватика в освіті України”, 27-29 жовтня 
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2010 р. 

10.  Міжнародна наукова конференція „Традиція і культура. Прекрасне у 

духовному потенціалі людства”  (11-12 червня 2010 р., м. Київ).  

11.  Міжнародна наукова конференція „Традиція і культура. Феномен діалогу: 

традиція і сучасність”  (19-20 листопада 2010 р., м. Київ). 

12.   Всеукраїнська науково-практична конференція „Професійна адаптація 

молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства” (17-18 

лютого 2010 р.). 

13.  Всеукраїнська науково-практична конференція „Мистецтво в реаліях сучасної 

освіти ” ( м. Полтава, 22-23 квітня 2010 р.). 

14.  Всеукраїнська конференція „Теоретичні та методичні засади підготовки 

вчителів мистецьких дисциплін в системі національної освіти України: 

регіональний аспект ” (м. Бердянськ, 16-18 вересня 2010 р.).  

15.  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Психолого-педагогічні 

засади розвитку соборності особистості” (12 лютого 2009 р., м. Київ). 

16.  Всеукраїнська науково-практична конференція „Професійна адаптація 

вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства” ( м. Київ, 17-18 

лютого 2010 р.). 

17.  Всеукраїнський науково-практичний семінар „Менеджмент у педагогічній 

системі А.С. Макаренка та його використання в освітньому просторі України” 

( м. Полтава, 11-12 березня 2010 р.). 

18.  Всеукраїнська науково-практична конференція „Мистецтво в реаліях сучасної 

освіти ” ( м. Полтава, 22-23 квітня 2010 р.). 

19.  Всеукраїнська науково-практична конференція „Декоративно-прикладне 

мистецтво в національній системі художньо-педагогічної освіти: досвід і 

перспективи”  (19-21 жовтня 2010 року, м. Одеса). 

20.  Педагогічні читання пам’яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни 

Дубинчук (20 травня 2010 р.). 

21.  Науково-практична конференція „Програми культурологічного спрямування 

та інші методики розвитку особистості” (25 травня 2010 р.). 

22.  Х міжнародний „Тиждень освіти дорослих” в Україні: „Освіта для дорослих 

сучасної родини” (11-17 вересня 2009 р.). 

23.  Науково-практична конференція „Психолого-педагогічні умови удосконаленя 

професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу” (29 

березня 2010 р.). 

24.  Звітна наукова конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України за 2009 рік “Педагогічна майстерність у вимірах сучасних 

технологій учіння і виховання ” (м. Київ, 30-31 березня 2010 р.). 

25.  Науково-практична конференція “Психолого-педагогічні умови 

удосконалення професійної діяльності педагога позашкільного навчального 

закладу” ( м. Київ, 29 березня 2010 р.). 

26.  Філософсько-методологічний семінар „Аксіологічна концептосфера 

педагогічної освіти” ( м. Київ, 17 травня 2010 р.). 

27.  Науково-практичний семінар „Педагогічна організація культурного дозвілля 

школярів як соціальна проблема” (січень 2010 р., гімназія № 267 м. Києва). 
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28.  Засідання бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН 

України. Звіт про хід і результати експериментального дослідження 

„Соціально-етичний маркетинг у педагогічній організації культурного 

дозвілля школярів” у гімназії № 267 м. Києва (23 лютого 2010 р., Президія 

АПН України, м. Київ). 

29.  Науково-теоретичний семінар „Навчально-виховна робота в гімназії та її 

пріоритети” (квітень 2010 р., гімназія № 267 м. Києва). 

Усі співробітники відділу брали участь у серпневих конференціях учителів 

шкіл та працівників професійно-технічної освіти м. Києва. Брали участь у Загальних 

зборах НАПН України. 

Відділ порівняльної професійної педагогіки 

У 2010 році відділ був співорганізатором Всеукраїнського методологічного 

семінару „Актуальні проблеми вітчизняної порівняльної педагогіки за умов 

євроінтеграційних процесів”, який відбувся 25-26 березня 2010 року в Ніжинському 

державному університеті імені Миколи Гоголя відбувся. Семінар організовано за 

ініціативи Центру порівняльних педагогічних досліджень Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя та відділу порівняльної професійної педагогіки 

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Семінар проведено 

у партнерстві з Інститутом педагогіки НАПН України та ДВНЗ „Університет 

менеджменту освіти” НАПН України. 

Робота секцій була зосереджена навколо таких основних проблем: 

- розвиток дошкільної та шкільної освіти в зарубіжжі (Сулима О.В.); 

- розвиток вищої світи в зарубіжжі (Авшенюк Н.М., Пятакова Т.С.,  Роляк А.О., 

Голуб Л.І.); 

- розвиток професійної освіти в зарубіжжі (Постригач Н.О., Красько Т.В., 

Волкова А.Ю.); 

- сучасні підходи до порівняльно-педагогічних досліджень (Пуховська Л.П., 

Огієнко О.І., Литовченко І.М., Радченко Т.). 

Співробітники  та аспіранти відділу взяли активну участь у роботі чотирьох 

зазначених  секцій. 

Результати дослідження комплексної наукової роботи відділу також 

апробувались на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, 

педагогічних читаннях, семінарах. Протягом року співробітники, аспіранти і 

докторанти відділу виступали на пленарних і секційних засіданнях таких 

конференцій:  

1. Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток міжнародного 

співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу” (4-6 березня 

2010р., м. Ялта) (3 співробітника – Н.М. Авшенюк, О.І. Огієнко, Т.С. П’ятакова). 

2. Всеукраїнський методологічний семінар „Актуальні проблеми вітчизняної 

порівняльної педагогіки за умов євро інтеграційних процесів” (25-26 березня 

2010 р. м. Ніжин) (5 співробітників – Н.М. Авшенюк, О.І. Огієнко, Л.П. 

Пуховська, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

3. Міжнародна науково-практична конференція „Освіта дорослих як фактор 

соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві” (м.Черкаси, 29 – 

30 березня, 2010 р.) (1 співробітник – О.І. Огієнко). 
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4. Звітна наукова конференція ІПООД НАПН України за 2009 р. „Педагогічна 

майстерність у вимірах сучасних технологій учіння і виховання” (30-31 березня 

2010 р., м. Київ) (7 співробітників – Н.М. Авшенюк, Т.М. Десятов, В.О. Кудін, 

О.І. Огієнко, Л.П. Пуховська, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

5. 10-а міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми науки і 

освіти” (м. Севастополь, 1–9 травня 2010) (1 співробітник – О.І. Огієнко). 

6. Польсько-український науковий семінар Центру педагогіки праці для 

інноваційної діяльності Інституту технологій експлуатації в м. Радомі (12 травня 

2010 р. Польща) (1 співробітник – Н.М. Авшенюк). 

7. Науково-практичний семінар відділу виховних систем у педагогічній освіті 

ІПООД НАПНУ „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти” (напрям 

„Ціннісні орієнтації в становленні майбутніх педагогів”) (13 травня 2010р., м. 

Київ) (1 співробітник – Т.С. П’ятакова). 

8. Методологічний семінар у рамках „Фестивалю науки” „Наукова мовна культура 

– основа професійної діяльності дослідника” (17-18 травня 2010р., м. Київ) (1 

співробітник – Т.С. П’ятакова). 

9. Круглий стіл „Актуальні проблеми розвитку європейського освітнього 

простору” (кафедра педагогіки Національного університету імені Тараса 

Шевченка, 17 травня 2010р., м. Київ) (3 співробітника – Н.М. Авшенюк, Т.С. 

П’ятакова, О.В. Сулима). 

10. Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні інформаційні технології 

та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми” (17-19 травня 2010 р. м. Вінниця) (4 співробітника – Н.М. 

Авшенюк, О.І. Огієнко, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

11. Педагогічні читання пам'яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни 

Дубинчук (20 травня 2010 р. м. Київ) (4 співробітника – Н.М. Авшенюк, О.І. 

Огієнко, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

12. Міжнародна науково-практична конференція „Модернізація сучасної освіти в 

системі підготовки спеціалістів” (м. Харків, 23 травня 2010 р.) (1 співробітник – 

В.О. Кудін). 

13. Міжнародна науково-практична конференція „Розбудова освіти для суспільства 

знань: мова, полікультурність, особистість” (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, 27-28 травня 2010 р., м. Умань) (4 

співробітника – Н.М. Авшенюк, О.І. Огієнко, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

14. Звітна наукова конференція Університету менеджменту освіти НАПН України 

(м. Київ, „УМО” НАПН України, травень 2010 р.) (1 співробітник – Л.П. 

Пуховська). 

15. Методологічний семінар для викладачів „УМО” НАПН України „Наукові 

дослідження в університеті в світлі пріоритетів розвитку Болонського процесу” 

(м. Київ, „УМО” НАПН України травень, 2010 р.) (1 співробітник – Л.П. 

Пуховська). 

16. Методологічний семінар Інституту культурології НАМУ „Новітні концепції у 

сфері розвитку крос-культурної педагогіки” (3 червня 2010 року, м. Київ) (3 

співробітника – Н.М. Авшенюк, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 
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17. VI Міжнародна конференція „Стратегія якості у промисловості та освіті” – 

Технічний університет м. Варна (Болгарія, 4-11 червня 2010р.) (1 співробітник – 

О.І. Огієнко).  

18. Міжнародні науково-практичні читання „Емоційне виховання в системі освіти” 

(м. Київ, 7 червня 2010 р.) (1 співробітник – В.О. Кудін). 

19. Всеукраїнська науково-теоретична конференція „Культурна спадщина України 

та інформаційно-комунікативні технології” (11  червня 2010 р. м.Київ) (1 

співробітник – Н.М. Авшенюк). 

20. Науково-практичний семінар „Порівняльно-педагогічні студії 2010” (17 червня 

2010 р. м.Київ) (6 співробітників – Н.М. Авшенюк, В.О. Кудін, О.І. Огієнко, 

Л.П. Пуховська, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

21. Міжнародна конференція в галузі соціології освіти “Higher Education and Beyond 

– Inequalities regarding entrance to higher education and educational credentials“ 

(„Вища освіта та навколо неї: подолання нерівності доступу до вищої освіти”) 5-

9 липня 2010р., м. Аскона, Швейцарія) (2 співробітника – Н.М. Авшенюк, Т.С. 

П’ятакова). 

22.  Міжнародна науково-практична конференція з інклюзивної освіти для дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами „Використання інклюзивних підходів 

для дітей та молоді з особливими освітніми потребами” (International Conference 

on inclusive approaches for children and youth with special education needs 

“Embracing inclusive approaches for children and youth with special education 

needs”) (11-14 липня  2010р., м.Ріга, Латвія) (1 співробітник – Т.С. П’ятакова). 

23. Щорічна наукова конференція Європейської Асоціації Дослідників в Освіті „Зміни в 

культурі  та освіті” (The European Conference on Educational Research «Education 

and Cultural Change») (м. Хельсінки, 23-27 серпня 2010 р.), (2 співробітника – О.І. 

Огієнко, Л.П. Пуховська). 

24. XI Міжнародний „Тиждень освіти дорослих” в Україні: „Освіта дорослих для 

розуміння і соціального партнерства” (м. Київ, 11-17 вересня 2010 р.), (1 

співробітник – О.І. Огієнко). 

25. Міжнародна науково-практична конференція „Освіта в системі сучасної  

цивілізації” у Харківському політехнічному інституті ( 15 вересня 2010 р., 

м. Алушта), (1 співробітник – В.О. Кудін).  

26. VIII Міжнародна наукова конференція „Освіта – Техніка – Комп’ютерні 

технології) (VIII
th
 International Scientific Conference „EDUCATION – 

TECHNOLOGY – COMPUTER SCIENCE” (м. Пшемисль, Польща,  21-22 

вересня 2010р.), (1 співробітник – О.І. Огієнко). 

27. Всеукраїнська науково-практична конференція „Пріоритети нової особистісно-

орієнтованої парадигми дошкільної освіти в Україні” в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини  (м. Умань, 7 жовтня 2010 р.), (1 

співробітник – О.В. Сулима). 

28. Всеукраїнська науково-практична конференція „Дошкільна освіта в умовах 

інтеграції: історія, проблеми, перспективи” у Ніжинському державному 

університеті імені Миколи Гоголя (м. Ніжин, 21-22 жовтня 2010 р.), (1 

співробітник – О.В. Сулима). 
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29. V Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору” Національного 

університету імені Тараса Шевченка (25-27 листопада 2010р., м. Київ) (3 

співробітника – Н.М. Авшенюк, Т.С. П’ятакова, О.В. Сулима). 

Відділ профорієнтації і психології професійного розвитку 

У березні 2010 року співробітники відділу взяли участь у Звітній науково-

практичній конференції ІПППО НАПН України, 8 співробітників виступили на 

засіданні секції. 

Взагалі співробітники відділу взяли участь у масових науково-практичних 

заходах, які були організовані іншими установами: 

1. Науково-методичний семінар „Від професійної компетентності вчителя до 

життєвої компетентності учнів” на базі гімназії „Софія”, 18 березня 2010 р., м. 

Дніпрорудня Запорізької області. 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція „Педагогічні ідеї та їх 

впровадження у навчально-виховний процес школи”, 14 квітня 2010 р., 

Дніпрорудня –Запоріжжя. 

3. Науково-методичний семінар „Психологічна служба проекту „Вибір успішної 

професії””, 21 травня 2010 р. (співробітники відділу). 

4. Науково-методичний семінар „Особливості профорієнтації у профільному 

навчанні», видавництво „Перше вересня””, березень 2010 р. (Побірченко Н.А.). 

5. Науково-практичний семінар практичних психологів шкіл України 

„Психодіагностичний інструментарій в профорієнтації”, червень 2010 р. 

(Побірченко Н.А.). 

6. Науково-методичний семінар „Професійне самовизначення і вибір успішної 

професії учнями ЗНЗ”, 19 лютого 2010 р., Київ, спеціалізована школа № 41 

ім. З.К. Слісаренка (Побірченко Н.А., Татаурова Г.П., Литвинова Н.І.).  

7. Науково-практичний семінар для керівників шкіл областей України „Роль 

керівника в сучасних освітніх перетвореннях”, 9 березня 2010 р., м. Київ. 

(Побірченко Н.А., Татаурова Г.П., Литвинова Н.І.). 

8. Науково-методичний семінар „Управління дослідно-експериментальною та 

інноваційною діяльністю в системі науково-методичної роботи”, 21 травня 

2010 р. Київ, спеціалізована школа № 41 ім. З.К. Слісаренка (Побірченко Н.А., 

Татаурова Г.П., Литвинова Н.І.).  

9. Звітна наукова конференція ІПООД НАПН України „Педагогічна майстерність у 

вимірах сучасних технологій учіння і виховання”, Київ, 30-31березня 2010 р. 

(співробітники відділу). 

10. Науково-практична конференція „Теоретичні та методичні засади підготовки 

вчителів мистецьких дисциплін у системі національної освіти України: 

регіональний аспект”, Бердянськ-Київ, 16-18 вересня 2010 р. (Литвинова Н.І., 

Єгорова Є.В.). 

11. VІІ педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької 

„Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких 

компетентностей”, м. Київ, 2010 р. (співробітники відділу). 

12. ІІ Міжнародна науково практична конференція „Актуальні проблеми психології 

особистості та міжособистісних взаємин”, Київ–Кам’янецьПодільський, 12-13 
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травня 2010 р. (Татаурова Г.П., Литвинова Н.І.). 

13. Педагогічні читання присвячені пам’яті О.С. Дубинчук, Київ, 20 травня 2010 р. 

(Єгорова Є.В., Литвинова Н.І., Мерзлякова О.Л., Марченко І.Б.). 

14. Науково-методичний семінар „Психологічний вимір профорієнтаційного 

простору особистості” м. Київ, 9 лютого 2010 р. міський Центр зайнятості 

(Синявський В.В., Кобченко В.В).  

15. Науково-методичний семінар „Психологічна майстерня в підготовці фахівця- 

профорієнтолога”. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості 

України, м. Київ, 17 червня 2010 р. (Синявський В.В., Кобченко В.В).  

16. Філософсько-методологічний семінар „Аксіологічна концептосфера педагогічної 

освіти”, відділ виховних систем у педагогічній освіті ІПООД НАПН України 17 

травня 2010 р. (Єгорова Є.В., Литвинова Н.І., Марченко І.Б.). 

17. Міжнародна науково-практична конференція „Становлення і розвиток 

етнодизайну: український та європейський досвід”: Міністерство освіти і науки 

України, Національна академія педагогічних наук України, Полтавська державна 

обласна адміністрація, Полтавський національний педагогічний університет ім. 

В.Г. Короленка, Інститут реклами, Полтавський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, 28-30 жовтня 

2010 р. м. Полтава (співробітники відділу). 

18. Всеукраїнська наукова конференція „Психолого-педагогічні засади профільного 

навчання та профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи”,  

Донецьк, 2 листопада 2010 р. (співробітники відділу). 

19. Перший всеукраїнський конгрес із соціальної психології „Соціально-

психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи”, 

Інститут соціальної та політичної психології 20 жовтня 2010 р., м.Київ 

(Побірченко Н.А., Синявський В.В.). 

20. Науково-методичний семінар „Від традицій до інновацій у профорієнтації”, 11 

жовтня 2010 р. (співробітники відділу). 

Співробітники відділу педагогічної психології і психології праці взяли участь у 

низці науково-практичних конференцій, організовані іншими установами: 

1. Міжнародна науково-практична конференція „Суб’єктно-особистісні виміри 

психологічної освіти” , присвячена 30-річчю кафедри психології ПНПУ ім. В.Г. 

Короленка (Полтава, Полтавський національний педагогічний університет ім. 

В.Г. Короленка, 1-2 жовтня 2010 р.) (3 чол.) (Балл Г.О., Помиткін Е.О., Рибалка 

В.В.). 

2. Міжнародна науково-практична конференція „Психолого-педагогічні засади 

профільного навчання та профорієнтаційної роботи: досвід, традиції, 

перспективи” 02.11.10 р. Донецький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (1 чол.) (Радзімовська О.В.). 

3. VII Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора 

О.П. Рудницької (07-08 червня 2010 року) відділ педагогічної естетики і етики 

ІПООД НАПН України, м. Київ. (2 чол.) (Голуб І.І., Радзімовська О.В.).  

4. Міжнародна виставка „Сучасні навчальні заклади – 2010” (17-19 березня 2010 

року) м. Київ. (10 чол.) (Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Балл Г.О., Власова О.І., 
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Ігнатович О.М., Вінник Н.Д., Павлик Н.В., Становських З.Л., Радзімовська О.В., 

Голуб І.І.).  

5. Всеукраїнська наукова конференція „Підсумки Болонського процесу: психолого-

педагогічні основи формування особистості конкурентоспроможного фахівця” 

(Севастополь, Севастопольський національний технічний університет, 20-22 

вересня 2010 р.) (1 чол.) (Балл Г.О.).  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція „Розвиток педагогічної освіти в 

контексті цивілізаційних змін” (Миколаїв, Миколаївський державний університет 

імені В.О. Сухомлинського (12 травня 2010 р.) (1 чол.) (Помиткін Е.О.).  

7. Всеукраїнська науково-практична конференція „Проблеми становлення та 

самореалізації творчої особистості майбутніх фахівців гуманітарного 

спрямування: зміст, форми та методи підготовки” (м. Хмельницький, 

Хмельницький національний університет, 14-15 травня 2010 р.) (1 чол.) (Балл 

Г.О.). 

8. Другий Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110-й річниці від 

дня народження Г.С. Костюка (Київ, 19-20 квітня 2010 р.) (1 чол.) (Балл Г.О.).  

9. Науково-практична конференція „Актуальні проблеми формування соціальної 

компетенції дитини в умовах переходу до школи” (Київ, 25 лютого 2010 р.) (1 

чол.) (Павлик Н.В.). 

10. Науково-практична конференція „Психолого-педагогічні умови удосконалення 

професійної діяльності педагога позашкільного навчального закладу” (29 березня 

2010 року) Палац дитячої та юнацької творчості Солом’янського району м. 

Києва. (8 чол.) (Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Ігнатович О.М., Вінник Н.Д., 

Павлик Н.В., Становських З.Л., Радзімовська О.В., Голуб І.І.). 

11. Звітна наукова конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України за 2009 рік „Педагогічна майстерність у вимірах сучасних 

технологій учіння і виховання” (30-31 березня 2010 року), м. Київ. (10 чол.) 

(Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Балл Г.О., Власова О.І., Ігнатович О.М., Вінник 

Н.Д., Павлик Н.В., Становських З.Л., Радзімовська О.В., Голуб І.І.). 

12. Науково–практичний семінар „Педагогічна майстерність як сукупність 

компетенції вчителя” на базі КЗ КОР „Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат” 

(5 березня 2010 р.) (1 чол.) (Помиткін Е.О.). 

13. Науково-практичний семінар „Структура особистості обдарованої дитини у 

віковому вимірі” (20 жовтня 2010 року), Інститут обдарованої дитини НАПН 

України, м. Київ. (7 чол.) (Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Балл Г.О., Становських 

З.Л., Ігнатович О.М., Павлик Н.В., Вінник Н.Д.).  

14. Педагогічні читання пам‘яті видатного вченого-педагога Олени Степанівни 

Дубинчук (20 травня 2010 року, м. Київ) (4 чол.) (Вінник Н.Д., Голуб І.І., Павлик 

Н.В., Радзімовська О.В.).  

15. Круглий стіл „Інноваційні підходи до спільної психолого-педагогічної діяльності 

позашкільного навчального закладу з науковими установами” (Київ, 28–29 

жовтня 2010 р.) (10 чол.) (Балл Г.О., Вінник Н.Д., Власова О.І., Голуб І.І., 

Ігнатович О.М., Павлик Н.Д., Помиткін Е.О., Радзімовська О.В., Рибалка В.В., 

Становських З.Л.). 
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16. Круглий стіл за темою: „Культурні, духовні та творчі засади розвитку профільної 

академічної освіти в умовах спеціалізованого навчального закладу” (17-18 

вересня 2009 року), Миколаївська спеціалізована школа мистецтв і прикладних 

ремесел I-III ступенів, експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського 

рівня „Академія дитячої творчості”, м. Миколаїв. (3 чол.) (Голуб І.І., Помиткін 

Е.О., Радзімовська О.В.).  

Співробітники відділу виступали з доповідями, лекціями, повідомленнями на 

звітній науковій сесії Інституту, на Відділенні професійної освіти і освіти дорослих 

Президії НАПН України, на педагогічних радах, вчительських конференціях, днях 

знань, директорських днях, нарадах педагогічних працівників позашкільних, 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів (орієнтовно 40 

виступів). 

1. Співробітниками відділу був проведений круглий стіл „Інноваційні підходи 

до спільної психолого-педагогічної діяльності позашкільного навчального закладу 

з науковими установами” (28 жовтня 2010 р.) у приміщенні Київського міського 

палацу дитячої та юнацької творчості. Співробітниками відділу було зроблено такі 

доповіді: 

– Ігнатович О.М. „Розвиток інноваційної культури педагогічних працівників”, 

в якій основна увага приділялась розгляду комплексу проблем, зумовлених різним 

ступенем готовності педагогічних працівників  в цілому до здійснення інновацій, що 

характеризується поняттям інноваційна культура. Доповідачем  зазначено, що для 

ефективного розвитку інноваційної освіти принципово важливе значення має 

здатність педагогічних працівників творчо і кваліфіковано брати участь у 

інноваційному процесі. Інноваційна культура особистості при цьому виступає як 

система інтеріоризованих особистістю цінностей, на основі яких і розгортається 

інноваційна педагогічна діяльність. 

– Становських З.Л. „Психолого–педагогічні засади профілактики емоційного 

вигорання у педагогічних працівників позашкільних закладів”. У виступі мова йшла 

про високу стресогенність педагогічної професії й емоційні та поведінкові прояви 

емоційного вигорання у педагога. Були запропоновані нові форми спільної взаємодії 

науковців і педколективу у напряму профілактики емоційного вигорання у 

педагогічного персоналу. 

– Власова О.І. „Наукові підходи до проблеми соціалізації учнів в умовах 

позашкільного закладу”, в якій було висвітлені психологічні особливості та рівні 

соціалізації школярів в умовах позашкільних закладів. Запропоновані форми 

співробітництва науковців та педагогів Палацу в руслі означеної проблеми на 

наступний рік.  

– Павлик Н.В. „Психологічні особливості педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів”: позашкільні навчальні заклади сприяють 

атмосфері свобідного самовираження і творчості учнів. Проведене 

психодіагностичне дослідження дозволило виявити такі психологічні особливості 

педагогічних працівників Палацу: уважність до учнів, відповідальність, 

поступливість, не агресивність, спокійне довірливе ставлення. Означений комплекс 

характерологічних якостей педагогів створює оптимальне підґрунття для сумісної 

творчості педагогів та учнів. 
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– Вінник Н.Д. „Розвиток творчих якостей педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів”. Для визначення творчих якостей (професійно 

прийнятних і особистісно значущих якостей, які позитивно впливають на творче 

опанування професії та ефективність діяльності) запропоновано опитувальник 

„Діагностика творчого потенціалу” за І.А. Зязюном. Творчий потенціал – це 

професійно-психологічні можливості особистості. Він виявляється в рівні розвитку 

інтелекту, професіоналізму і соціально-професійної спрямованості. 

– Радзімовська О.В. „Використання інноваційних методів у проведенні 

психологічних тренінгів з педагогами та учнями позашкільних навчальних закладів”. 

У виступі висвітлені особливості проведення тренінгу „Розвиток професійної 

ідентичності”, а також її вплив на ефективність роботи. 

 

Результативність заходів 

Слід відзначити високий рівень підготовки і проведення всіх конференцій та 

інших масових заходів, в організації яких безпосередню участь брав інститут. На 

всіх конференціях була представлена широка науково-педагогічна громадськість: від 

відомих вчених до практиків. У багатьох конференціях і семінарах брали участь 

представники різних країн близького та далекого зарубіжжя: Росії, Білорусії, 

Молдови, Польщі, Німеччини, США та ін. На всіх конференціях активно 

обговорювалися нагальні проблеми, прийняті відповідні рекомендації В абсолютній 

більшості випадків (незважаючи на матеріальну скруту) матеріали конференцій 

опубліковано або готуються до видання. Як наслідок, відкрито ряд 

експериментальних педагогічних майданчиків інституту, науково-практичних 

центрів та лабораторій (на громадських засадах), до інституту прикріплено творчих, 

цікавих практиків для роботи над докторськими та кандидатськими дисертаціями. 

Хід проведення конференцій, масових заходів широко висвітлювався у засобах 

масової інформації: радіо, телебачення, періодична преса. 

Працівники інституту брали участь у конференціях та інших масових заходах, 

організованих іншими установами. У більшості масових заходах працівники, 

докторанти, аспіранти, наукові кореспонденти та прикріплені до інституту брали 

безпосередню участь, виступали з доповідями та повідомленнями; у певній частині 

конференцій участь обмежилася підготовкою і надсиланням матеріалів доповідей за 

темою конференції (причина – відсутність фінансування на відрядження). Кількість 

наукових працівників, аспірантів, докторантів, наукових кореспондентів інституту 

та прикріплених до інституту, які керували секціями та виступили з доповідями чи 

надсилали тексти доповідей, подано у дужках після всіх вихідних даних про 

конференцію, семінар або інший масовий захід. 

Крім цього, працівники інституту брали участь у засіданнях педагогічних рад 

експериментальних навчальних закладів, зокрема: Вищому комерційному училищі 

КНТЕУ, професійних ліцеях транспорту, будівництва та дизайну, технології та 

дизайну одягу та інших м. Києва, ВХПТУ № 20 м. Черкас, ВПУ № 14 м. Ромни 

Сумської обл., ВПУ № 14 м. Кам’янця-Подільського Хмельницької області, ВПХУ 

№ 5 м. Чернівці, Львівських технічному та техніко-економічному коледжах, 

навчально-методичних центрів ПТО, Київського професійно-педагогічного коледжу 
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імені Антона Макаренка, Загальних зборах НАПН України, засіданнях Відділення 

професійно освіти і освіти дорослих НАПН України.  
 

ІХ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

І. У 2010 році нових угод із зарубіжними установами не заключалося. 

Відповідно до умов, передбачених заключними раніше угодами, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України продовжує співпрацю з 

такими зарубіжними установами:  

 Український Вільний Університет (Мюнхен, Німеччина). Протягом року 

співпраця переважно обмежувалася обміном науковими статтями  та їх публікацією 

у збірниках наукових праць.  

 Люблінський Університет ім. М.Кюрі-Склодовської (Республіка 

Польща). Відповідно до домовленостей проводиться взаємний обмін науковими 

статтями для опублікування у щорічному науковому збірнику Люблінського 

Університету та у журналі “Педагогіка і психологія професійної освіти”. Функціонує 

обмін представниками до редколегій названих видань. Здійснюються спільні наукові 

дослідження, обмін науковою педагогічною та психологічною літературою, 

науковими періодичними виданнями.  

 Вища Педагогічна Школа ім. Яна Кохановського в Кельце (Республіка 

Польща). Відповідно до угоди виконуються спільні дослідження щодо змісту, форм і 

методів ефективності навчання і удосконалення вчителів, підготовка і проведення 

спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів з проблем 

підвищення ефективності підготовки вчителів, обмін науковими кадрами з метою 

читання лекцій, взаємний обмін науковими статтями для опублікування. 

 Філія Вищої Педагогічної Школи ім. Яна Кохановського в Пьотркові 

Трибунальськім (Республіка Польща). Цією угодою також передбачається обмін 

науковими кадрами, науковою інформацією, підготовка та проведення спільних 

науково-практичних конференцій. У 2010 році співпраця обмежувалася обміном 

науковою інформацією, науковим спілкуванням під час проведення міжнародних 

науково-практичних конференцій. 

 Радомська Політехніка ім. К.Пуласького (Республіка Польща). У межах 

дії угоди відбувався обмін науковими кадрами. Продовжується тісна співпраця з 

доктором педагогічних наук, професором Шльосеком Франтишеком. Він є 

іноземним членом НАПН України.   

 Вища Педагогічна Школа в Ченстохові (Республіка Польща). Спільно з 

Вищою Педагогічною Школою в м.Ченстохова підготовлено до друку й 

опубліковано десятий випуск Польсько-Українського, Українсько-Польського 

щорічника “Професійна освіта: педагогіка і психологія”. Доктор педагогічних наук, 

професор Вільш Іоланта є іноземним членом НАПН України.  

 Гурношльонська Вища Педагогічна Школа ім. Кардинала Августа 

Блонди в Мисловіце (Республіка Польща). Цією угодою передбачається обмін 

науковцями з метою стажування, обмін кадрами у професійних цілях, надання 

допомоги у підвищенні наукової і педагогічної кваліфікації, проведення спільних 

наукових досліджень, організацію наукових конференцій, симпозіумів; спільну 

публікацію наукових досліджень і т.ін. Інститут співпрацює з Гурношльонською 

ВПШ з проблем психології професійної орієнтації, надає наукові та практичні 
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консультації польським колегам, залучає їх до участі у наукових дослідженнях на 

базі відділу профорієнтації і психології професійного розвитку ІПООД НАПН 

України. За пропозицією  Гурношльонської Вищої педагогічної школи в Мисловіце 

інститут включився у спільний проект “Програма Перетворення в Регіоні - RITA” 

(програма Польсько-Американського Фонду Свободи та Фонду Освіти для 

демократії). 

 Продовжуються творчі контакти з ученими Варшавського університету 

(Республіка Польща).  

1. Підтримуються наукові контакти з міжнародними освітянськими 

організаціями та окремими педагогічними установами і організаціями різних країн 

світу (Клуб професійної освіти країн Центральної і Східної Європи, Європейська 

асоціація педагогічної освіти (м. Брюсель), Інститут міжнародних педагогічних 

досліджень (м. Франкфурті-на-Майні), Центр порівняльно-педагогічних досліджень 

Рурського університету (м. Бохум), Університет ім. Г. Гейне (м. Дюссельдорф) ― 

відділення німецької мови і літератури, Стокгольмський університет ― педагогічне 

відділення, Центр освітніх технологій штату Айова (США), Університет м. 

Вілінгтон (Нова Зеландія),Український Вільний Університет (м. Мюнхен, 

Німеччина), Український державний університет у м. Москва (Росія) (у рамках 

співпраці з Університетом „Львівський Ставропігіон”), Свєнтокшинська академія ім. 

Я. Кохановського (м. Кельце, Республіка Польща), Подляська академія (м. Сієдлци, 

Республіка Польща), кафедра основ техніки Люблінської Політехніки (м. Люблін, 

Республіка Польща), навчальний центр комп’ютерних технологій (м. Катовіце, 

Республіка Польща), Вища школа інженерної безпеки і організації праці (м. Радом, 

Республіка Польща), Політехніка Ченстоховська (м. Ченстохова, Республіка 

Польща), Вища Педагогічна Школа в Ченстохові (м. Ченстохова, Республіка 

Польща), Гурношльонська Вища Педагогічна Школа ім. Кардинила Августа Блонди 

(м. Мисловіце, Республіка Польща), Інститут педагогіки Ягелонського університету 

(м. Краків, Республіка Польща), Російська академія освіти (м. Москва, Росія), 

Інститут профтехосвіти РАО (м. Санкт-Петербург, Росія), Інститут розвитку 

професійної освіти (м. Москва, Росія), Міжнародна слов’янська академія освіти ім. 

Я.-А. Коменського (м. Тирасполь, Молдова), Європейський центр розвитку 

професійної освіти (м. Салоніки, Греція), університет штату Арізона (США), 10-й 

Паризький університет (Франція) та ін. Продовжується співпраця у Міжнародному 

освітньому проекті “Україна ― Нідерланди. Освіта і менеджмент”. 

Науковцями відділу інноваційних педагогічних технологій проводилася така 

міжнародна діяльність: 

Організаційна робота по проведенню ХІ Міжнародного Тижня освіти дорослих 

в Україні: „Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства” м. Київ, 

11-17 вересня 2010 р. 

У 2010 році співробітниками відділу теорії та історії педагогічної 

майстерності проводилася така міжнародна діяльність: 

1. Десята міжнародна науково-практична конференція „Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми” (м. Вінниця, 17-19 травня 2010 року). 

Іванова Т.В., Тринус О.В. 
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2. Міжнародний науковий семінар „VІІ педагогічно-мистецькі читання 

пам’яті проф. О.П. Рудницької” (м. Київ, 7-8 червня 2010 року) Іванова Т.В., 

Тринус О.В. 

Упродовж 2010 р. співробітниками відділу виховних систем у педагогічній 

освіті  ІПООД НАПН України проводилася така міжнародна діяльність: 

1. ІV Міжнародна науково-практична конференція „Управління процесом 

кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів 

України” 28-29 жовтня 2010 року на базі Українського гуманітарного інституту (м. 

Буча, Київської обл.), теми доповідей:  „Аксіологічний підхід до організації виховної 

роботи у професійних навчальних закладах” (Молчанова А.О.); „Аксіологічні основи 

в культурі підготовки сучасного педагога” (Панченко В.І.); „Теоретичні аспекти 

полікультурної освіти викладача вищого учбового закладу” (Султанова Л.Ю.); „Нові 

стратегії підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи в школі” (Тимчук Л.І.); 

„Загальнонаціональна ідентичність – складова компетентності педагога” (Усатенко 

Т.П.). 

2. Міжнародна наукова конференція „Українська спільнота: культурно-

світоглядні перетворення в історичному досвіді та сьогоденні” (до 10-річчя 

Центру українознавства філософського факультету), (28 жовтня 2010 року, м. Київ),  

тема виступу: „Національна ідентичність: українознавчий концепт” (Усатенко Т.П.). 

3. Міжнародна конференція „Становлення та розвиток етнодизайну: 

український та європейський досвід” (28-30 жовтня 2010 р., Київ-Полтава- 

Решетилівка-Опішня), тема доповіді: „Етнодизайн – складова становлення 

української національної ідентичності”  (Усатенко Т.П.). 

4. VІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам'яті професора 

О.П. Рудницької (7-8 червня 2010 р., м. Київ), теми доповідей: „Визначення сутності 

аксіологічного підходу щодо професійного виховання майбутніх педагогів” 

(Макаренко О.А); „Художній образ і когнітивна теорія слова” (Усатенко Т.П.). 

5. Участь у  якості експерта Програми „Програми рівних можливостей та 

прав жінок в Україні” в проекті „Попередження насильства та перспективні шляхи 

щодо подолання цього явищ” (Лактіонова Г.М.). 

Науковий колектив відділу порівняльної професійної педагогіки ІПООД НАПН 

України (співробітники, докторанти, аспіранти, пошукувачі) здійснює активну 

міжнародну діяльність. Підтримуються наукові контакти з міжнародними 

освітянськими організаціями та окремими педагогічними установами і організаціями 

різних країн світу: Європейська асоціація освіти дорослих (м. Брюссель, Бельгія), 

Європейський центр розвитку професійної освіти (м. Салоніки, Греція), 

Європейський фонд освіти і підготовки (м. Турин, Італія), Центр педагогіки праці 

для інноваційної діяльності Інституту технологій експлуатації  (м. Радом, Польща), 

Діаконічна ассоціація (м. Штуттгарт, Німеччина), Міжнародна спілка превентивної 

педагогіки (м. Вашингтон, США).  

Співробітник відділу Н.М.Авшенюк перебувала у відрядженні в Республіці 

Польща (м. Радом) на науковому стажуванні з розробки та організації Європейських 

проектів в галузі освіти у Національному науково-дослідному Інституті сталих 

технологій (9-15 травня 2010 р., м. Радом, Польща). 



 

 

 

147 

Авшенюк Н.М., П’ятакова Т.С. прийняли участь в міжнародному конкурсі та 

серед інших 60 учасників з усього світу одержали грант на участь в Міжнародній 

конференції в галузі соціології освіти “Higher Education and Beyond – Inequalities 

regarding entrance to higher education and educational credentials“ („Вища освіта та 

навколо неї: подолання нерівності доступу до вищої освіти”), яка відбулася 4-9 

липня 2010 р. у місті Аскона, Швейцарія. Організаторами конференції виступили 

Університет м.Берн (факультет соціології освіти), Центр Стефано Франчіні (Монте 

Веріта, м.Аскона, Тічіно), Федеральний Інститут Технологій м. Цюріх. Конференція 

була присвячена проблемам доступу до вищої освіти, як освіти, що є особливо 

корисною і для індивідуумів, і для суспільства в контексті порівняльних досліджень. 

Різноманітні системи вищої освіти порівнювались з огляду на можливості рівного 

доступу до якісної вищої  освіти. Метою конференції було визначення способів 

збільшення кількості випускників ВНЗ європейських та азіатських країн (Англії, 

Бельгії, Естонії, Італії, Німеччини, Угорщини, України, Хорватії, Чехії, Швейцарії та 

Індії ) за рахунок розробки ефективної освітньої політики зазначених країн у 

напрямку подолання нерівності доступу до вищої освіти; аналіз проведених освітніх 

реформ вищої освіти в країнах-учасницях конференції стосовно набуття освітніх 

кваліфікацій і дипломів (питання працевлаштування і безробіття випускників ВНЗ, 

доданої вартості витрат на освіту, доступ до навчання у ВНЗ людей з особливими 

освітніми потребами, інтернаціоналізація вищої освіти тощо).  

1. Співробітники відділу порівняльної професійної педагогіки ІПООД НАПНУ 

Авшенюк Н.М. і П’ятакова Т.С. виступили з панельною доповіддю на тему 

„Транснаціональна та інклюзивна освіта як засоби подолання нерівного доступу 

до вищої освіти” та прийняли участь в наукових дискусіях. 

2. Т.С. П’ятакова прийняла участь в Міжнародній конференцій з питань 

інклюзивної освіти (International Conference on inclusive approaches for children and 

youth with special education needs “Embracing inclusive approaches for children and 

youth with special education needs”), яка відбулася 11-14 липня  2010 р. у м. Рига, 

Латвія з доповіддю „Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній школі: 

український та швейцарський підходи”, в якій було висвітлено основні розбіжності 

у тлумаченні інклюзивної освіти в зазначених країнах та підходи до реализаціїї її 

основних принципів в процесі підготовки вчителів до роботи в інклюзивних класах. 

Конференція була присвячена порівняльним дослідженням у галузі інклюзивної 

освіти з огляду на міжнародний аспект реалізації інклюзивних підходів до навчання 

дітей та молоді з особливими освітніми потребами. Міжнародна конференція носила 

науково-практичний характер, крім панельних доповідей і виступів з постерними 

презентаціями в рамках конференції відбувались майстер-класи, екскурсії до 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Рига, які впроваджують інклюзивне 

навчання. 

3. Протягом 22-29 серпня 2010 року співробітники відділу О.І. Огієнко, 

Л.П. Пуховська і докторант відділу І.В. Фольварочний прийняли участь у 

міжнародній конференції Європейської асоціації дослідників у сфері освіти (EERA) 

– „Освіта та культурні зміни”, яка проходила у м. Хельсінки й Талліні. В роботі 

конференції приймали участь понад 2000 делегатів з 70 країн світу. Основна 

тематика конференції була присвячена проблемі культурної міграції та ролі 
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культурної взаємодії у педагогічній сфері (адаптації, інтеграції та соціалізації 

особистості у суспільство). 

 4. На секційних засіданнях розглядались етнічні, релігійні, лінгвістичні, 

культурологічні, філософські, соціологічні та психолого-педагогічні аспекти 

сучасної освіти, комплексно аналізувалась проблема впливу глобальних чинників на 

розвиток освіти у різних регіонах Європи (в країнах ЄС та за її межами). 

Конференція розширила уяву учасників, зокрема, з країн ЄС, Росії, Білорусії і 

України про сучасні тенденції культурної та наукової взаємодії із західними 

партнерами в галузі педагогічної науки та проектній діяльності. Протягом 

конференції співробітники відділу приймали участь у роботі 7 секцій і засіданнях з 

питань вищої освіти, зокрема вищої професійної освіти, вищої педагогічної освіти, 

освіти дорослих; а також питань методології науково-педагогічних досліджень тощо. 

5. 26-30 серпня 2010 р. докторант відділу Постригач Н.О. прийняла участь у 

щорічній конференції Європейської Асоціації Педагогічної Освіти (АТЕЕ) 

„Відповідальність, виклик і підтримка в неперервному професійному розвитку 

вчителів” (м. Будапешт, Угорщина). Тема її доповіді: „Провідні підходи щодо 

професійної компетентності вчителів в українському освітньому просторі: нові 

виклики і контексти”, яка була включена в роботу секції (RDCs – ATEE Research and 

Development Centres): професійний розвиток вчителів. На секції було заслухано і 

обговорено презентації учасників із різних країн світу стосовно проблем, 

особливостей, відмінностей та спільностей, а також перспектив неперервного 

розвитку вчителів у європейському та світовому освітньому просторі. У доповіді 

висвітлено основні проблеми компетентнісно-зорієнтованої освіти педагога в нових 

соціокультурних умовах, контекстах та викликах. Зокрема, зазначається про 

недостатню розробку теоретичних основ компетентнісної освіти, що позначилось на 

становищі наукових досліджень процесу підготовки майбутнього вчителя в 

українських вузах. 

Співробітники відділу Десятов Т.М., Авшенюк Н.М. співпрацюють з 

міжнародними організаціями, діяльність яких пов’язана з розвитком професійної 

освіти в Європі: Європейський фонд освіти (м.Турин, Італія), Організації 

міжнародного розвитку робочої сили InWent (Німеччина).  

Співробітник відділу Пуховська Л.П. бере участь у реалізації Проекту 

Міністерства освіти і науки України та Світового Банку „Рівний доступ до якісної 

освіти”, а саме у роботі Компоненту 1 „Підвищення кваліфікації вчителів” щодо 

оновлення змісту і форм підготовки і підвищення кваліфікацій вчителів. 

Співробітник відділу Тезікова С.В. є керівником спільного проекту 

Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя з університетом штату 

Айова (США) „Поновлення зв’язків із зарубіжними партнерськими установами: 

спільні наукові дослідження та навчання” (2008-2009); учасником міжнародного 

проекту (EU Project 145029 – TEMPUS- 2008-SE-JPCR “Educational Measurements 

Adapted to EU Standards”), а також членом  Міжнародної асоціації освітян, які 

підтримують інформаційні технології в освіті (Society for Information Technology and 

Teacher Education). 

Співробітник відділу Пятакова Т.С. є дійсним членом Міжнародної спілки 

превентивної педагогіки (м. Вашингтон, США) (International Society on Early 
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Intervention, Washington D.C.), випускником програми „Партнери в освіті”, що є 

частиною проекту з громадянської освіти ACIE Citizenship Education Project (Teacher 

education Department of Eastern Michigan University, MI, USA). 

Cпівробітник відділу Сулима О.В. є випуcкницею стипендіальної програми 

Діаконічної ассоціації Diakonisches Werk (м. Штуттгарт, Німеччина), координатором 

проектів Діаконічної ассоціації в Україні. На базі відділу порівняльної професійної 

педагогіки ІПООД НАПН України проводяться щорічні семінари-тренінги спільно з 

представниками Діаконічної ассоціації (м. Штуттгарт, Німеччина) щодо відбору 

волонтерів з України для соціальної роботи в Німеччині та настановчої конференції 

з організаційних питань. 

Співробітник відділу Н.М.Авшенюк перебувала у відрядженні в Республіці 

Польща (м. Варшава-Замостє) як учасник ІІІ Наукового Форуму польких і 

українських науковців „Неперервна освіта у полікультурному просторі”  (25-27 

травня 2009 р.). 

Співробітник відділу О.І.Огієнко перебувала у відрядженні в Австрії 

(м.Відень) як учасник Європейської конференції в галузі педагогічних досліджень 

„Теорія і практика європейських педагогічних досліджень” (вересень 2009 р.); та у 

Швеції (м. Стокгольм) на конференції „Якість педагогічної освіти”, організована 

Міжнародною організацією Європейська політика педагогічної освіти (18-20 травня 

2009 р.). 

Співробітники відділу Пуховська Л.П. та Тезікова С.В. перебували у 

відрядженні у США (штат Південна Кароліна, м. Чарльстон) як учасники 

Міжнародної конференції Асоціації освітян, які підтримують  інформаційні 

технології в освіті (2-6 березня 2009 р.). 

Відділ профорієнтації і психології професійного розвитку співпрацює з 

Гурношльонською Вищою Педагогічною Школою ім. Кардинала Августа Блонди 

(Рішення вченої ради Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України від 2 квітня 2002 р., протокол № 4), досліджуються проблеми психології 

професійної орієнтації та працевлаштування молоді, надаються наукові та практичні 

консультації польським колегам із залученням їх до координації наукового та 

практичного досвіду з питань впровадження нових технологій професійної 

підготовки фахівця. 

Співробітників відділу педагогічної психології і психології праці було 

нагороджено почесними дипломами за активну науково-методичну діяльність та 

участь у організації і проведенні круглого столу за темою „Розвиток психологічної 

готовності педагога до творчої професійної діяльності” у ході роботи 

міжнародної виставки „Сучасні навчальні заклади 2010”. 

 

Х. ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ  

В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України протягом 

2010 року опубліковано 259 наукових праць, основні з них: 16 монографій, 21 

навчальний посібник, 3 навчальні програми, 1 концепція, 4 методичних посібники, 4 

методичних рекомендацій, 4 словники (довідники), 154 статті, опублікованих у 

фахових виданнях, 22 статей - у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій, 

в т.ч. 30 праць опубліковано у закордонних виданнях.  
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У структурі інституту поліграфічної бази немає, отже видавнича діяльність за 

повним циклом не ведеться. 

Разом з тим, наукові працівники інституту беруть участь у підготовці до видання 

наукових праць, їх редагуванні, рецензуванні. Провідні вчені інституту є членами 

редакційних колегій різних видавництв та періодичних видань (збірників наукових 

праць, фахових журналів та ін.). 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЖУРНАЛИ: 

Видано 4 номери журналу Професійно-технічна освіта. Засновники журналу 

Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих  АПН України. Журнал включено до фахових 

видань ВАК України. Виходить чотири рази на рік, тираж – 1820 пр. 

Авторами висвітлюються інноваційні технології, проблеми виховання, теорія і 

методика виховної роботи, педагогічний досвід, нормативні документи, робота на 

експериментальних майданчиках, зарубіжний досвід, а також інша інформація та 

хроніка. 

Серед дописувачів наукові співробітники Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України, педагоги, майстри виробничого навчання, учні, 

керівники професійно-технічних навчальних закладів, методисти обласних та 

районних методичних відділів профтехосвіти, аспіранти, докторанти, здобувачі. 

За звітний період співробітниками відділу андрагогіки було опубліковано 

наукової продукції загальним обсягом 79,07 д.а., у тому числі: видано 2 колективні 

монографії „Проектування процесу професійного навчання у закладах 

профтехосвіти” (10,0 д.а.), „Теорія і практика професійного навчання дорослих у 

ПТНЗ і на виробництві” (10,0 д.а.), навчально-методичний посібник „Педагогічні 

дослідження. Методологічні поради молодим науковцям” (12,0 д.а.), проект 

Концепції освіти дорослих (0,6 д.а.); 86 статей, загальним обсягом 35,97 д.а., серед 

яких 39 статтей у фахових виданнях, загальним обсягом 17,85 д.а.  

Також співробітниками відділу було підготовлено рукопис навчально-

методичного посібника „Дидактичні засади професійного навчання дорослого 

населення” (15,0 д.а.).  

Співробітниками відділу в 2010 році підготовлено до випуску другий випуск 

фахового збірника наукових праць „Освіта дорослих: теорія, досвід та 

перспективи” загальним обсягом 10,0 д.а. 

Співробітниками відділу інноваційних педагогічних технологій у звітному році  

було опубліковано наукової продукції, загальна кількість якої – 29 одиниць наукової 

продукції обсягом 66,1 д.а. ( з них: 2 монографії, 2 навч. посіб., 1 тезаурус, 10 статей 

у фахових виданнях, 3 – матеріали конференцій, 11 – інші види наукової продукції, 

включаючи  наукове редагування) та підготовлено до друку наукової продукції 

загальним обсягом 40,5 д.а., з них: 2 монографії, 2 навчальні посібники, 4 методичні 

рекомендації.  

У відділі видаються 2 наукових видання, затверджених у переліку ВАК 

України як фахові з педагогіки та психології: науково-методичний журнал 

„Неперервна професійна освіта: теорія і практика”; збірник наукових праць 

„Педагогічний процес: теорія і практика”. У звітному році було видано 3 номери 

збірника наукових праць „Педагогічний процес: теорія і практика”, який 
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видається з періодичністю – один раз на квартал, тиражем у 300 примірників, 

загальним обсягом 52,0 д.а. 

У випусках збірника наукових праць „Педагогічний процес: теорія i 

практика” висвітлювалися питання психолого-педагогічного забезпечення процесу 

навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитації. Значна 

увага приділялася актуальним проблемам підвищення фахової компетентності, 

удосконалення та самовдосконалення дорослої людини. 

Авторами статей у цих наукових виданнях були наукові співробітники 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та установ, 

підпорядкованих НАПН України, аспіранти, докторанти, пошукувачі, кращі 

педагоги загальноосвітніх шкіл, викладачі професійних і вищих закладів освіти. 

Співробітниками відділу теорії та історії педагогічної майстерності у 2010 

році було опубліковано одну монографію „Розвиток педагогічної майстерності 

викладача в умовах неперервної освіти” (20,0 д.а.), п’ять посібників, сорок статей. 

 Співробітниками відділу виховних систем у педагогічній освіті у звітному 

році було видано: 

1. Концептосфера педагогічної аксіології: Матеріали філософсько-

методологічного семінару „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти” / 

Авт. ідеї і упор. Т.П. Усатенко – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 

299 c. 

2. Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти. Тези доповідей 

філософсько-методологічного семінару (м. Київ, 17 травня 2010 р.). – К.: LAT & K, 

2010. – 80 с. 

 Загальний обсяг опублікованої наукової продукції відділу порівняльної 

професійної педагогіки – 18,1 д.а. 

Загальна кількість праць, опублікованих у звітній період співробітниками 

відділу складає 9 планових та 4 позапланових одиниць, у тому числі: монографій - 1 

(позапланова), методичних посібників – 1 (позаплановий), наукових видань – 1 

(позапланове), методичних рекомендацій – 1 (позапланове), наукових статей у 

фахових виданнях – 7 (планові), у збірниках наукових праць – 1 (планові), у 

матеріалах конференцій – 2 (планові). 

У відділі педагогічної психології і психології праці у звітному році було 

підготовлено до друку наукової продукції загальним обсягом 130,2 др.арк., з них: 2 

монографії, 1 кандидатська дисертація, 5 навчально-методичних посібників (з них 1 

– колективний), 49 статей у наукових виданнях, у тому числі 27 – у провідних 

наукових фахових виданнях; 2 – у зарубіжних виданнях. 

 
 

ХІ. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 Комп’ютерне забезпечення інституту на кінець 2010 року складається з 28 

персональних комп’ютерів, тобто на одного наукового співробітника припадає 0,32 

комп’ютера. З них лише 2 комп’ютери відносно потужні, 11 мають 100 відсотків 

зносу і їм понад 13 років. Відділи інституту не забезпечені комп’ютерною технікою, 

тому працюють на своїх власних за угодою. Ступінь зносу ПЕОМ – 100%. 

– Тип операційної системи: Microsoft Windows XP, Professional, версія 2002, 

Servicc Packl. 
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– Локальна мережа в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України відсутня.  

– Доступ до мережі Internet: 

      а) тип підключення: dial up (підключення по комутованій лінії). 

      в) WEB-сторінка відсутня. 

      б) e-mail: ipood@mail.vtv.kiev.ua 

– Навчання основ ПЕОМ та Internet потребують 35 наукових співробітників.  

Крім того, у відділі іноваційних педагогічних технологій є 1 комп’ютер, 

підключений до мережі Internet (e-mail: fond@ttc. net.ua), робота якого фінансується 

через благодійний фонд імені Антона Макаренка. Науковими працівниками відділу 

розроблено, обгрунтовно і впроваджено портал професійної освіти, який функціонує 

за такою Internet-адресою: fond@ttc. net.ua. 

Пропозиції щодо покращання інформатизації наукової діяльності:   

– забезпечити сучасними комп’ютерами та іншою оргтехнікою всі наукові 

підрозділи інституту; 

– створити вихід всіх відділів в Internet та до електронної пошти; 

– передбачити і здійснювати фінансування комп’ютерів та іншої оргтехніки 

витратними матеріалами.  
  

ХІІ. ФІНАНСУВАННЯ, 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для проведення науково-дослідної роботи на 2010 рік кошторисом 

передбачені видатки на суму 4334700 грн., в тому числі:  

– заробітна плата – 3091900 грн.; 

–  нарахування на зарплату – 1127327,06 грн.; 

– придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 19272,80 грн.; 

– поточний ремонт обладнання і будівель – 47400 грн.; 

– оплата послуг (крім комунальних) – 87196,16 грн.;  

– інші видатки – 103,84 грн.; 

– видатки на відрядження – 8895,14 грн. 

Кошти на оновлення та модернізацію дослідницької бази, для придбання 

обладнання не виділялися. 

На підготовку науково-педагогічних кадрів у 2010 році передбачено 

кошторисом видатки на суму 694600 грн., в тому числі: 

–  заробітна плата – 143500 грн.; 

– нарахування на зарплату – 52200 грн.; 

– придбання предметів, матеріалів – 121649,16 грн.; 

– оплата послуг (крім комунальних) – 8321,73 грн.; 

– видатки на відрядження – 14329,11 грн.; 

– стипендія – 354600 грн. 

Видатки передбачені кошторисом профінансовані в повному обсязі. 

Кредиторської і дебіторської заборгованості не має. 

За 2010 рік інститут отримав від надання послуг, що надаються бюджетними 

установами згідно з функціональними повноваженнями – 392165,40 грн., від 

господарської діяльності – 20559164 грн., від оренди майна – 30612,59 грн. 

mailto:ipppo@mail.vtv.kiev.ua
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На балансі інституту знаходиться приміщення площею 1436 кв.м, яке 

знаходиться у задовільному стані, але потребує поточного ремонту, а криша будинку 

потребує капітального ремонту.  

Інститут не забезпечений в повному обсязі комп’ютерною технікою та 

оргтехнікою. 

Через недостатнє фінансування з бюджету інститут звертається до організацій 

за наданням безповоротної фінансової допомоги. За минулий рік одержали 

літератури від читачів для поповнення бібліотечного фонду – 9685 грн., а також 

одержали комп’ютерну техніку на загальну суму – 3252,12 грн.  

 

ХІІІ. ВИСНОВКИ 

У 2010 році колектив Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України провів значну роботу щодо дослідження актуальних педагогічної освіти і 

освіти дорослих, впровадження результатів наукових досліджень у практику. У 

звітному році продовжувалося комплектування наукових підрозділів (відділів) 

кадрами. Відповідно, удосконалювалася і система планування наукових досліджень. 

У 8 відділах  досліджувалося 8 тем, з яких 7 – (розпочаті у 2008 р.). 1 – (розпочата у 

2010 р.).   

У цілому план науково-дослідної роботи виконано повністю. Слід відзначити 

достатньо високий рівень проведеної науково-дослідної роботи. 

Активно і ефективно працювала в інституті вчена рада, докторантура, 

аспірантура, але варто активізувати залучення до навчання у докторантурі й 

аспірантурі інституту фахівців за спеціальністю 13.00.01 – „Загальна педагогіка й 

історія педагогіки”. З кожним роком поглиблюється наукова співпраця з 

професійними навчальними закладами України через діяльність науково-практичних 

центрів і лабораторій на громадських засадах (16, з них 2 – нових, а 10 – закрито у 

зв’язку з закінченням терміну угоди про співпрацю) експериментальних 

педагогічних майданчиків інституту (56 , з них 6 – нові, а 10 – закрито у зв’язку з 

закінченням терміну угоди про співпрацю), інститут наукових кореспондентів (17 

чол.) та прикріплених (49 чол.), а також з вченими Росії, Польщі, Німеччини. 

Продовжувалося періодичне видання 7 провідних наукових фахових видань, 

затверджених ВАК України. Наукові працівники інституту зорієнтовані на 

обов’язкове опублікування результатів досліджень. Як наслідок, у 2010 році видано і 

опубліковано 259 наукових праць, основні з них: 16 монографій, 21 навчальний 

посібник, 3 навчальні програми, 1 концепція, 4 методичних посібники, 4 методичних 

рекомендацій, 4 словники (довідники), 154 статті, опублікованих у фахових 

виданнях, 22 статей - у збірниках наукових праць і матеріалів конференцій, в т.ч. 30 

праць опубліковано у закордонних виданнях.  

Актуальним залишається вирішення таких проблем: 

- недостатнє забезпечення науково-педагогічною літературою; 

- відсутність виходу в мережу INTERNET, фінансових можливостей для 

налагодження міжнародних зв’язків; 

- недостатнє забезпечення комп’ютерною, копіювальною технікою, 

витратними матеріалами та відсутність коштів на утримання техніки, яка є; 

- відсутність фінансування на відрядження наукових співробітників; 
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- відсутність бюджетних асигнувань на видання результатів наукових 

досліджень; 

- відсутність фінансування на передплату періодичних видань (не лише 

зарубіжних, а навіть вітчизняних); 

- упорядкування переліку та змісту національних, державних, цільових, 

комплексних та інших програм. 

Відзначаючи як позитивне розробку апаратом НАПН України          

Методичних рекомендацій з підготовки Звіту про роботу Інституту                                                               

(Центру) (– К., 2005), залишається ряд проблем з його написанням: продовжується 

дублювання одних і тих же відомостей у межах одного звіту (розділ ІІІ – табл. 12         

додаток І; розділ ІV – табл. 13 додаток ІІІ.); викликає сумнів включення до звіту 

додатка ІІ; розділ про виконання НДР дублює за змістом анотовані звіти; таблиця 15 

все одно не носить смислового навантаження; потребують серйозного 

удосконалення розділ ІІІ, розділ ІV, табл. 12, табл. 13, додаток І, додаток ІІІ. 

Заважають нормальній роботі вимоги тих чи інших інформацій безпосередньо перед 

подачею зведеного інформаційного річного звіту, який включає й інформацію, що 

вимагається.  

На найближчу перспективу інститут планує зосередити свої зусилля на 

розв’язанні таких завдань: 

- удосконалити тематику наукових досліджень відповідно до нової назви 

інституту; 

- забезпечити успішне виконання 8 перехідних планових науково-дослідних 

тем, робота над якими розпочалася з 2008 року; 

- удосконалити тематику наукових досліджень інституту з урахуванням  

Національної доктрини розвитку освіти, постанов Загальних зборів АПН України та 

постанови Президії АПН України;  

- при обранні тем для нових досліджень керуватися їх актуальністю, прикладною 

спрямованістю; при цьому переорієнтуватися переважно на дослідження актуальних 

проблем педагогічної освіти; передбачити у перспективній тематиці дослідження 

проблем професійного навчання кадрів на виробництві та професійного навчання, 

перенавчання і перекваліфікації незайнятого населення, системне дослідження 

проблем історії професійної освіти; 

- при плануванні науково-дослідної роботи інституту на 2010 та наступні роки 

передбачити підготовку рукописів підручників нового покоління з окремих 

предметів для закладів професійної освіти; 

- продовжити брати участь у розробці Державної програми розвитку професійно-

технічної освіти та нормативних документів (державного переліку професій, 

державних стандартів з професій тощо); 

- продовжити діяльність щодо пошуку можливостей та шляхів видання 

підготовлених до друку праць науковців інституту; 

- поновити мережу експериментальних педагогічних майданчиків на базі 

найкращих навчальних закладів різних рівнів акредитації з метою апробації 

результатів наукових досліджень і створення нового покоління навчально-

методичного забезпечення педагогічного процесу у цих та інших навчальних 

закладах; 
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- зміцнювати зв’язки з професійними навчальними закладами та науковими 

установами України, близького і далекого зарубіжжя з метою підвищення 

ефективності виконуваних наукових розробок, зближення науки і практики; 

- посилити увагу щодо своєчасного завершення дисертаційних робіт аспірантами 

та докторантами інституту.  
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Таблиця 1 

 
КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СКЛАД КЕРІВНИХ КАДРІВ 

(за станом на 01 січня 2010 р.) 
 

Посади 
В

сь
о

го
*

 

У
 т

. 
ч

. 
ж

ін
о

к
 

За вченими ступенями і 

званнями 

За віком За стажем роботи на посаді Почесні звання 

ак
ад

.,
 ч

л
.-

к
о

р
. 

д
о

к
т.

 н
ау

к
, 

п
р

о
ф

. 

к
ан

д
. 

н
ау

к
, 

ст
. 

н
ау

к
. 

сп
ів

р
.,

 

д
о

ц
. 

д
о

 4
0

 р
о

к
ів

 

4
0

-6
0

 р
о

к
ів

 

6
0

-6
5

 р
о

к
ів

 

п
о

н
ад

  
6

5
 р

о
к
ів

 

д
о

 5
 р

о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0

-1
5

 р
о

к
ів

 

п
о

н
ад

 1
5

 р
о

к
ів

 

З
ас

л
. 

д
ія

ч
і 

н
ау

к
и

 і
 т

ех
н

ік
и

 

З
ас

л
. 

п
р

ац
ів

. 

о
св

іт
и

 

Л
ау

р
еа

ти
 

Д
ер

ж
. 

п
р

ем
ії

 

Л
ау

р
еа

ти
 

П
р

ем
ії

 А
П

Н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

18 

Директор 1 - 1 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 - - 

Заст. 

директора 

3 3 1 1 - - 2 - 1 2 - - 1 - 1 - - 

Учений  

секретар 

1 1 - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - 

Зав. 

відділами 

8 5 - 5 3 2 4 - 2 7 1 - - - - - - 

ВСЬОГО: 13 9 2 7 4 2 7 - 4 10 1 - 2 - 2 - - 

 

Примітка: у тому числі 1 заступник директора – на громадських засадах (Ничкало Н.Г.) 
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Таблиця 2 

 
КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СКЛАД НАУКОВИХ  КАДРІВ 

(за станом на 01 січня 2010 р.) 
 

Посада 
В

сь
о

го
 

У
 т

. 
ч

. 
ж

ін
о

к
 

За вченими ступенями і 

званнями 

За віком За стажем роботи на 

посаді 

Почесні звання 

ак
ад

.,
 ч

л
.-

к
о

р
. 

д
о

к
т.

  

н
ау

к
 і

 п
р

о
ф

. 

к
ан

д
. 

н
ау

к
, 

ст
. 

н
ау

к
 

сп
ів

р
.,

 д
о

ц
. 

б
ез

 н
ау

к
. 

ст
у

п
ен

я
 

д
о

 3
0

 р
о

к
ів

 

д
о

 4
0

 р
о

к
ів

 

4
0

-6
0

 р
о

к
ів

 

6
0

-6
5

 р
о

к
ів

 

п
о

н
ад

 6
5

 р
о

к
ів

 

д
о

 5
 р

о
к
ів

 

5
-1

0
 р

о
к
ів

 

1
0

-1
5

 р
о

к
ів

 

п
о

н
ад

 1
5

 р
о

к
ів

 

З
ас

л
у

ж
ен

і 

д
ія

ч
і 

н
ау

к
и

 і
 

те
х

н
ік

и
 

З
ас

л
у

ж
ен

і 

п
р

ац
ів

н
и

к
и

 

о
св

іт
и

 

Л
ау

р
еа

ти
 

Д
ер

ж
. 

п
р

ем
ії

 

Л
ау

р
еа

ти
 

П
р

ем
ії

 

А
П

Н
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Головні 

наукові 

співробітники 

 

7 

 

2 

 

3 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

Провідні 

наукові 

співробітники 

 

5 

 

3 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

2 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

Старші наукові 

співробітники 

31 26 1 7 20 4 - 5 15 7 4 19 7 4 1 - 1 - - 

Наукові 

співробітники 

6 4 - - 3 3 - 1 3 2 - 2 2 1 1 - - - - 

Молодші 

наукові 

співробітники 

 

15 

 

13 

 

- 

 

- 

 

3 

 

12 

 

1 

 

7 

 

7 

 

- 

 

1 

 

14 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ВСЬОГО: 

 

64 

 

48 

 

5 

 

18 

 

27 

 

19 

 

1 

 

 

13 

 

30 

 

11 

 

9 

 

42 

 

12 

 

7 

 

3 

 

1 

 

5 

 

- 

 

- 
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Таблиця 3 

 

РОЗПОДІЛ НАУКОВИХ КАДРІВ ЗА НАУКОВИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

(за станом на 01 січня 2010 р.) 

 
№ 

п/п 

Підрозділи  

установи  

(назви 

лабораторій, 

кафедр) 

Ч
и

се
л
ь
н

іс
ть

 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

 

В
сь

о
го

 н
ау

к
о

в
и

х
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

 

К
ер

ів
н

и
к
и

 н
ау

к
. 

п
ід

р
о

зд
іл

ів
  

Наукові працівники за посадами З них Звільнилися з 

роботи у звітному 

році 

Сумісники 

го
л
о

в
. 

н
ау

к
. 

сп
ів

р
. 

п
р

о
в
. 

н
ау

к
. 

сп
ів

р
. 

ст
ар

ш
і 

н
ау

к
. 

сп
ів

р
. 

н
ау

к
. 

сп
ів

р
. 

м
о

л
. 

н
ау

к
. 

сп
ів

р
. 

ін
ж

е
н

ер
и

  

та
  

ін
. 

д
о

к
то

р
и

 

н
ау

к
 

к
ан

д
и

д
ат

и
 

н
ау

к
 

б
ез

  
н

ау
к
. 

ст
у

п
. 

н
ау

к
о

в
. 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

 

те
х

н
. 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

 

з 
ін

ш
и

х
 

п
ід

р
о

зд
іл

ів
 

св
о

єї
 

у
ст

ан
о

в
и

 

з 
ін

ш
и

х
 

о
р

га
н

із
ац

ій
 

в
сь

о
го

 

су
м

іс
н

и
к
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Відділ виховних 

систем у 

педагогічній 

освіті 

Наукові 

працівники 

Обслуговуючий 

персонал 

 

Р а з о м : 

 

 

 

 

 

12 

 

1 

 

13 

 

 

 

 

 

12 

 

- 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

9 

 

- 

 

9 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

3 

 

 

 

 

 

7 

 

- 

 

7 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

- 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

- 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

- 

 

5 

2. Відділ 

педагогічної 

психології  і 

психології праці 

 

 

 

                

Наукові 

працівники 

 

10 

 

10 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

- 

 

3 

 

- 

 

4 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

Обслуговуючий 

персонал 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Р а з о м : 

 

12 

 

10 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

- 

 

3 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 
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3. Відділ 

порівняльної 

професійної 

педагогіки  

                 

 Наукові 

працівники 

7 7 1 1 1 2 - 2 1 3 2 2 1 - - 2 2 

 

 

Обслуговуючий 

персонал 

1 

 

- - - 

 

- - - - - 

 

- - - - 

 

 

- 

 

- - 

 

 

 

 Р а з о м : 8 7 1 1 1 2 - 2 1 3 2 2 1 - - 2 2 

4. Відділ 

профорієнтації і 

психології 

професійного 

розвитку 

                 

 Наукові 

працівники 

7 7 1 - - 2 2 2 - - 5 2 1 - - - - 

 Обслуговуючий 

персонал 

 

1 - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 

 Р а з о м : 8 7 1 - - 2 2 2 1 - 5 2 1 1 - - - 

5. Відділ 

педагогічної 

естетики та 

етики 

                 

 Наукові 

працівники 

9 9 1 - - 4 1 3 - 1 3 5 3 - - - - 

 Обслуговуючий 

персонал 

 

1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

 Р а з о м : 10 9 1 - - 4 1 3 1 1 3 5 3 - - - - 

6. Відділ  

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

освіти 

              

 

   

 

 Наукові 

працівники 

7 7 1 1 - 4 - 1 - 2 3 2 4 - - 1 1 

 Обслуговуючий 

персонал 

 

1 - - - - - - - 1 - - - - 2 - - - 

 Р а з о м : 8 7 1 1 - 4 - 1 1 2 3 2 4 2 - 1 1 
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7. Відділ теорії та 

історії  

педагогічної 

майстерності 

                 

 Наукові 

працівники 

12 12 1 3 - 5 1 2 - 7 2 3 1 - 1 2 3 

 Обслуговуючий 

персонал 

1 - - - - - - - 1 - - - - 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

 Р а з о м : 13 12 1 3 - 5 1 2 1 7 2 3 1 - 1 2 3 

8. Відділ 

андрагогіки 

                 

 Наукові 

працівники 

11 11 1 2 1 5 1 1 - 5 4 2 2 - - 4 4 

 Обслуговуючий 

персонал 

 

1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

 Р а з о м : 12 11 1 2 1 5 1 1 1 5 4 2 2 - - 4 4 

  

Науковці: 

 

75 

 

75 

 

8 

 

7 

 

5 

 

31 

 

6 

 

15 

 

- 

 

25 

 

30 

 

20 

 

15 

 

- 

 

3 

 

14 

 

17 

  

Обслуговуючий 

персонал: 

 

9 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

  

ВСЬОГО: 

 

83 

 

75 

 

8 

 

7 

 

5 

 

31 

 

6 

 

15 

 

9 

 

25 

 

30 

 

20 

 

15 

 

3 

 

3 

 

14 

 

17 
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Таблиця 4 

ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК* 
(за станом на 01 січня 2010 р.) 

 
№ 

п/п 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Направлено в 

докторантуру 

Надано 6-міс. творчих 

відпусток 

Захищено докторських 

дисертацій 

план фактично план фактично план фактично 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 13.00.01 – „Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

2 13.00.04 – „Теорія і 

методика професійної 

освіти” 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 19.00.07 – „Педагогічна та 

вікова психологія” 

- - - - - - 

 ВСЬОГО: 1 1 - - 1 1 

 

*  Лише з числа працівників Інституту  
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Таблиця 5 

ПІДГОТОВКА КАНДИДАТІВ НАУК* 

(за станом на 01 січня 2010 р.) 

 

№ 

п/п 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Направлено в цільову 

аспірантуру в  

звітному році (очно, 

заочно) 

Надано 3-міс. 

творчих відпусток 

Захищено 

кандидатських 

дисертацій 

план фактично план фактично план фактично 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 13.00.01 – „Загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 13.00.04 -  „Теорія і 

методика професійної 

освіти” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

3 19.00.07 – „Педагогічна 

та вікова психологія” 

1 1 - - - - 

 ВСЬОГО: 1 1 - - 3 3 

 

*  Лише з числа працівників Інституту   
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Таблиця 6 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ В АСПІРАНТУРІ ІНСТИТУТУ 
(прийом аспірантів) 

 
№ 

п/п 

Шифр і назва 

спеціальності  

Кількість штатних 

наукових 

співробітників 

З них 

керують 

аспірантами 

Прийом 

 

Загальна чисельність аспірантів 

(на кінець звітного року) 

З
аг

ал
ь
н

а 
 ч

и
се

л
ь
н

іс
ть

 

зд
о

б
у

в
ач

ів
 

в
сь

о
го

 

д
о

к
т.

 н
.,

 п
р

о
ф

. 

к
ан

д
.н

.,
 с

т.
н

.с
. 

д
о

к
т.

 н
.,

 п
р

о
ф

. 

к
ан

д
.н

.,
 с

т.
н

.с
. 

За державним 

замовленням 
На умовах контракту  

Р
А

З
О

М
 

За державним 

замовленням 
На умовах контракту  

Р
А

З
О

М
 

в
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

в
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

в
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

в
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. 13.00.01 – 

„Загальна 

педагогіка 

та історія 

педагогіки” 

 

10 

 

6 

 

4 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

3+

1 

сп 

 

1 

 

2+1 

сп 

 

5+

1 

сп 

 

4 

 

1 

 

3 

 

8 

 

2 

 

6 

 

12 

 

- 

2. 13.00.04 -  

„Теорія і 

методика 

професійної 

освіти” 

 

18 

 

7 

 

12 

 

7 

 

5 

 

1 

 

- 

 

1 

 

6 

 

1 

 

5 

 

7 
 

7 

 

3 

 

4 

 

30 

 

1 

 

29 

 

37 

 

5 

3. 19.00.07 – 

„Педагогічн

а та вікова 

психологія” 

 

10 

 

2 

 

8 

 

2 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

 

2 

 

4 

 

6 

 

3 

 

3 

 

13 

 

1 

 

12 

 

19 

 

- 

 ВСЬОГО: 39 15 24 10 11 5 2 3 11+1 

сп 

2 9+1 

сп 

16+1 

сп 
17 7 10 51 4 47 68 5 
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Таблиця 7 

 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ В АСПІРАНТУРІ ІНСТИТУТУ 
 (випуск аспірантів) 

 
№ 

п/п 

Шифр і назва 

спеціальності  

  

Загальна чисельність аспірантів  

(на початок звітного року) 

Випуск  

Відрахо-

вано За державним замовленням На умовах контракту 

За державним 

замовленням 

На умовах 

контракту  

Р
А

З
О

М
 

З відривом від 

виробництва 

Без відриву від 

виробництва 

Р
А

З
О

М
 (

ч
о

л
.)

 

Е
ф

ек
ти

в
н

іс
ть

 р
о

б
о

ти
 (

%
) З відривом від 

виробництва 

Без відриву від 

виробництва 

Р
А

З
О

М
 (

ч
о

л
.)

 

Е
ф

ек
ти

в
н

іс
ть

 р
о

б
о

ти
 (

%
) 

в
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

  

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

в
сь

о
го

 

з 
в
ід

р
и

в
о

м
 в

ід
 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

б
ез

 в
ід

р
и

в
у

 в
ід

 

в
и

р
о

б
н

и
ц

тв
а 

в
сь

о
го

 

у т.ч. 

в
сь

о
го

 

у т.ч. 

в
сь

о
го

 

у т.ч. 

в
сь

о
го

 

у т.ч. 

в
сь

о
го

 

у
 т

.ч
. 

за
 д

ер
ж

. 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

із
 з

ах
и

ст
о

м
  

д
и

се
р

та
ц

ій
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о

  
за

х
и

ст
у
 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ій
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 д
о
 

за
х

и
ст

у
 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ій
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о

 з
ах

и
ст

у
 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ій
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 д
о
 

за
х

и
ст

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1. 13.00.01 – 

„Загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки” 

 

3 

 

1 

 

2 

 

5 
 

1 

 

4 

 

8 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

100 

 

- 

 

- 

2. 13.00.04 -  

„Теорія і 

методика 

професійної 

освіти” 

 

7 

 

3 

 

4 

 

39 
 

- 

 

39 

 

46 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12+ 

1 сп 

 

3 

 

5 

 

12+ 

1 сп 

 

66,7 

 

3 

 

1 

3. 19.00.07 – 

„Педагогічна 

та вікова 

психологія” 

 

5 

 

3 

 

2 

 

21 
 

1 

 

20 

 

26 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 
7+ 

1 

п 

 

1 

 

1 

 

7

+ 

1п 

 

28,6 

 

2 

 

- 

  

ВСЬОГО: 
15 7 8 65 2 63 80 2 - - - - - 2 0 - - - 20+1

п+ 1 

сп 

4 7 20+1

п+ 1 

сп 

55 5 1 
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Таблиця 8 

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ У ДОКТОРАНТУРІ ІНСТИТУТУ 
 
№ 

п/п 

Шифр і назва 

спеціальності  

Кількість штатних 

наукових 
співробітників  

Загальна 

чисельність 
докторантів (на 

початок звітного 

року) 

Випуск  

 
Відрахо-

вано 

 

 
Прийом 

Загальна 

чисельність 
докторантів (на 

початок звітного 

року) 

З
аг

ал
ьн

а 
ч

и
се

л
ьн

іс
ть

 з
д
о

б
у

в
ач

ів
 

 

в
сь

о
го

 

у т.ч. 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

 к
о
н

тр
ак

ту
  

в
сь

о
го

 

З державним замовленням  На умовах  контракту 

  
  
  

  
  
  

  
  
в
сь

о
го

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

 к
о
н

тр
ак

ту
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

в
сь

о
го

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

н
а 

у
м

о
в
ах

 к
о
н

тр
ак

ту
 

  
  
  

  
  
  

  
  
в
сь

о
го

 

д
о

к
т.

н
.,
 п

р
о

ф
. 
 

у т.ч. 

з 
н

и
х
 к

ер
у

ю
ть

 

д
о

к
то

р
ан

ту
р
ам

и
 

в
сь

о
го

 

у т.ч. 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 

р
о

б
о

ти
 (

у
 %

) 

в
сь

о
го

 

у т. ч. 

еф
ек

ти
в
н

іс
ть

 р
о

б
о

ти
 

(у
 %

) 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ій
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 

д
о

 з
ах

и
ст

у
 

із
 з

ах
и

ст
о

м
 

д
и

се
р

та
ц

ій
 

з 
п

о
д

ан
н

я
м

 д
о
  

за
х

и
ст

у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. 13.00.01 – 

„Загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки” 

 

10 

 

6 

 

1 

 

4 

 

- 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1+1 

сп 

 

- 

 

1

+ 

1 

сп 

 

5 

 

- 

 

5 

 

1 

2. 13.00.04 -  

„Теорія і 

методика 

професійної 

освіти” 

 

18 

 

7 

 

5 

 

3 

 

2 

 

5 

 
1

+ 

1 

сп 

 

- 

 

- 

 

0 

 

1 

п 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

3 

3. 19.00.07 – 

„Педагогічна 

та вікова 

психологія” 

 

10 

 

2 

 

- 

 

3 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

 

- 

 

0 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 

3 

 

- 

 

3 

 

- 

  

ВСЬОГО: 
39 15 6 10 3 13 3

+

1 

сп 

- - 0 1 

п 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 
3+ 

1 

сп 

 

- 

 
3

+ 

1 

сп 

 

10 

 

1 

 

11 

 

4 
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Таблиця 9 

РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.451.01 ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І  

ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ 

 
Розгляд 

дисертацій 

Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Захист дисертацій Кількість переатестацій Кількість 

дисертацій 

укр. мовою 

Кількість 

авторефе- 

ратів укр. 

мовою 

Кількість 

дисертацій, що 

знаходяться на 

розгляді в раді 

з пози-

тивним 

рішенням 

з нега-

тивним 

рішенням 

 

всього 

з пози-

тивним 

рішенням 

з нега-

тивним 

рішенням 

 

Докторські 

 

 

13.00.01-   

„Загальна педагогіка 

та історія 

педагогіки” 

 

1 
 

- 
 

- 

 

- 

 

 

- 
 

1 
 

1 
 

1 

ВСЬОГО: 1 - - - - 1 1 1 

 

Кандидатські 

13.00.01-   

„Загальна педагогіка 

та історія 

педагогіки” 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

ВСЬОГО: 1 - - - - 1 1 1 

 

Докторські 

 

 

13.00.04 - 

„Теорія і методика 

професійної освіти” 

 

9 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 

 

9 

 

1 

ВСЬОГО: 9 - - - - 9 9 1 

 

Кандидатські 

13.00.04 - 

„Теорія і методика 

професійної освіти” 

 

12 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

 

12 

 

10 

ВСЬОГО: 12 - - - - 12 12 10 

Всього  23* - - - - 23 23 13 

 
* – кількість захищених дисертацій зменшено у зв’язку з хворобою здобувача 
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Таблиця 10  

АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ВЧЕНОЮ РАДОЮ Д 26.451.01 У 2010 РОЦІ 

 
Розгляд дисертацій Шифр і назва наукових 

спеціальностей 

Кількість дисертацій, захищених: 

аспірантами  докторантами  

сп
ів

р
о

б
іт

н
и

к
ам

и
 

ін
ст

и
ту

ту
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

и
 

А
П

Н
 У

к
р

аї
н

и
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

 

в
и

щ
и

х
 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
х

 

за
к
л
ад

ів
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

и
 

се
р

ед
н

іх
 

сп
ец

іа
л
ь
н

и
х

 

за
к
л
ад

ів
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ам

и
 

ін
ш

и
х

 у
ст

ан
о

в
 

я
к
і 

н
ав

ч
ал

и
ся

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

я
к
і 

н
ав

ч
ал

и
ся

 

н
а 

у
м

о
в
ах

 

к
о

н
тр

ак
ту

  

я
к
і 

н
ав

ч
ал

и
ся

 

за
 д

ер
ж

ав
н

и
м

 

за
м

о
в
л
ен

н
я
м

 

я
к
і 

н
ав

ч
ал

и
ся

 

н
а 

у
м

о
в
ах

 

к
о

н
тр

ак
ту

 

 

Докторські 

 

 

13.00.01-   

„Загальна педагогіка та 

історія педагогіки” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ВСЬОГО: - - - - 1 - - - - 

 

Кандидатські 

13.00.01-   

„Загальна педагогіка та 

історія педагогіки” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

ВСЬОГО: - - - - - - 1 - - 

 

Докторські 

 

 

13.00.04 -   

„Теорія і методика 

професійної освіти” 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

8 

 

- 

 

- 

ВСЬОГО: - - - - - 1 8 - - 

 

Кандидатські 

13.00.04 –  

 „Теорія і методика 

професійної освіти” 

 

- 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

 

1 

 

4 

 

1 

 

- 

ВСЬОГО: - 3 - - 4 2 13 1 - 
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Таблиця 11 

 

 

ВИКОНАННЯ ТЕМАТИКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

 
 

 

 

 

 

№

 п/п 

Назва наукових підрозділів 

(лабораторій, кафедр, відділів) 

Кількість 

наукових напрямів, 

за якими 

виконувались НДР 

Всього 

досліджувалося тем, 

що фінансувалися з 

Держбюджету 

у тому числі Кількість 

досліджуваних тем за 

госдоговорами 
кількість 

розпочатих НДР у 

звітному році 

кількість 

завершених НДР 

у звітному році 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Відділ андрагогіки  

 

 

 

1 

1 - 1 - 

2. Відділ порівняльної 

професійної педагогіки 

1 - 1  

1 

3. Відділ інноваційних 

педагогічних технологій  

 

 

1 

 

1 - 1 - 

4. Відділ теорії та історії 

педагогічної майстерності  

1 1 - - 

5. Відділ виховних систем у 

педагогічній освіті 

1 - 1 - 

6. Відділ педагогічної естетики 

та етики 

1 1 - 1 - 

7. Відділ профорієнтації і 

психології професійного розвитку 

1 1 - 1 - 

8. Відділ педагогічної психології 

і психології праці 

1 - 1 - 

 ВСЬОГО: 5 8 - 7 - 



 

 205 

 

 
Таблиця 12 

ДАНІ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЗВІТНОМУ РОЦІ 

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ек
сп

ер
и

м
е
н

ті
в
 –

 

в
сь

о
го

  

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ін
н

о
в
а
ц

ій
, 

щ
о

 

в
ід

п
р

ац
ь
о

в
у

єт
ь
-с

я
 в

 

х
о

д
і 

ек
сп

ер
и

- 

м
ен

та
л
ь
н

о
ї 

р
о

б
о

ти
  

Ч
и

сл
о

 

н
ау

к
о

в
ц

ів
 у

ст
ан

о
в
и

, 

я
к
і 

за
д

ія
н

і 
в
 

ек
сп

ер
и

м
е
н

та
х

  

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, 

організацій 

Рівень експерименту  

всього у т.ч. затверджених: всеукра-

їнський 

загально-

академіч- 

ний 

регіо-

нальний 

установи 

АПН АПН 

України 

МОН 

України 

 

обласним 

(міським) 

управлін-

ням освіти 

установою 

АПН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18 35 54 49 2 8 - 40 13 - 8 11 
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Таблиця 13 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
№

 п/п 

Назва наукових підрозділів 

(лабораторій, кафедр) 

Кількість 

розробок, 

упроваджених у 

практику в 

звітному році 

Місце впровадження  

Кількість 

наукових 

розробок, 

готових до 

впровадже

ння 
всього у

 тому 

числі 

іннов

ацій 

вищі 

навчальні заклади 

середні 

загально- 

освітні школи 

професійно-

технічні навчальні 

заклади 

інші 

навчальні заклади 

(дошкільні, 

позашкільні 

тощо) 

     інші 

організації, 

установи 

1 2       3     4 5 6 7 8    9 10 

1

1 

Відділ порівняльної 

професійної педагогіки  

5 - 3 -          2 -    - 10 

2

2. 

Відділ інноваційних 

педагогічних технологій  

9 - 4 -         - - - 9 

3

3 

Відділ теорії та історії 

педагогічної майстерності  

- -         - - - - - 3 

4

4 

Відділ педагогічної естетики 

та етики 

5 5 1 2 1 1        - 3 

5

5 

Відділ андрагогіки 

 

3 1 4 - 1 - - 4 

6

6 

Відділ виховних систем у 

педагогічній освіті 

1 1 2 - - - - 2 

7

7. 

Відділ педагогічної 

психології і психології праці 

4 4 2 1 2 - 1 4 

8

8 

Відділ профорієнтації і 

психології професійного розвитку 

7 10 1 15 3 3 2 3 

 ВСЬОГО: 34 20 17 18 9 4 3 38 
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Таблиця 14 

ДАНІ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ 
№ 

п/п 

Назва наукових 

підрозділів 

(лабораторій, кафедр) 

Види опублікованої наукової продукції* 

у
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 
у

 

м
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н
ар

о
д

н
и

х
 

 в
и
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х
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о
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о
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о
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ії
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р
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и
к
и
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ав

ч
ал

ь
н

і 
п

о
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б
н
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к
и

 

п
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о
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к
о

н
ц

е
п

ц
ії

 

м
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о
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н
і 
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о

сі
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и
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и
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о
д
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ч

н
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р
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о
м
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д
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ії

 

сл
о

в
н

и
к
и

, 
д

о
в
ід

н
и

к
и

 

ст
ат

ті
 у

 ф
ах

о
в
и

х
 

в
и

д
ан

н
я
х

 

м
ат

ер
іа

л
и

 

к
о

н
ф

ер
ен

ц
ій

 

ін
ш

і 
в
и

д
и

 н
ау

к
о

в
о

ї 

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Відділ порівняльної 

професійної педагогіки  

3/1 - - - - 1/1 1/1 1/0 7/0 2/0 0/1 1/0 15/4 

2. Відділ інноваційних 

педагогічних 

технологій  

1/1 - 0/2 0/1 0/1 - - 0/1 10/0 3/0 - 2/0 14/56 

3. Відділ теорії та історії 

педагогічної 

майстерності  

2/0 - 3/2 - - - 1/0 - 17/0 38/0 10/0 4/0 71/2 

4. Відділ педагогічної 

естетики та етики 

2/1 - - 1/0 - - 1/0 1/0 9/0 12/0 34/0 1/0 29/1 

5. Відділ андрагогіки 1/1 - 0/1 0/1 - 0/3 - - 18/12 12/21 1/23 0/6 32/62 

6. Відділ виховних 

систем у педагогічній 

освіті 

 

1/0 

 

- 

 

0/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0/2 

 

7/4 

 

15/8 

 

- 

 

1/0 

 

23/15 

7. Відділ педагогічної 

психології і психології 

праці 

 

2/2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5/9 

 

- 

 

- 

 

13/10 

 

21/16 

 

11/3 

 

2/2 

 

52/34 

8. Відділ профорієнтації і 

психології 

професійного розвитку 

 

- 

 

- 

 

0/3 

 

- 

 

- 

 

0/3 

 

0/1 

 

- 

 

14/0 

 

16/0 

 

2/0 

 

- 

 

32/7 

 ВСЬОГО: 12/6 - 3/9 1/2 0/1 6/10 3/2 2/3 95/26 119/45 27/27 11/8 268/131 

 

 чисельник – кількість планових публікацій; 

  знаменник – кількість позапланових публікацій  
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Таблиця 15 

 
ДАНІ ПРО УЧАСТЬ У МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДАХ 

 
Види масових заходів* 

В
сь

о
го

 

з’їзди конгреси симпозіум

и, форуми 

конференції наукові 

семінари 

педагогічні 

читання 

виставки інші види 

заходів 

в
сь

о
го

 

у
 т

.ч
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м
іж

н
ар
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о
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о
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у
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.ч
. 

м
іж

н
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о
д

н
і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

- - 

 

- - - - 4/9 4/9 - - 1/4 - - - 2/6 - 7/19 

- - - - - - 18/47 13/32 10/18 2/5 5/20 2/3 1/1 - 5/6 - 39/92 

1/1 1/1 - - - - 7/21 3/7 1/11 - 3/15 1/2 - - 1/1 1/1 13/49 

- - - - - - 16/8 3/8 2/3 - 2/9 2/9 - - 4/3 - 24/29 

- - 1/1 - 2/2 2/2 14/31 6/7 4/10 1/1 2/6 1/2 1/10 1/10 2/11 - 26/71 

- - - - - - 18/6 13/6 7/6 1/1 2/5 1/1 - - 2/4 1/1 29/21 

- - - - - - 10/56 6/36 3/18 - - - 3/18 - - - 16/92 

- - 1/2 - - - 6/19 2/10 10/29 - 2/12 - - - - - 19/62 

1/1 1/1 2/3 - 2/2 2/2 93/197 50/115 37/95 4/7 17/71 7/17 5/29 1/10 16/31 2/2 173/429 

 
 

 

                 *чисельник – кількість заходів 

                * знаменник – кількість науковців установи, які взяли участь у заході (лише доповіді і виступи) 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток І 

Анотований перелік наукових розробок, готових до практичного 

застосування і впровадження 

 

МОНОГРАФІЇ 

1. Воловик П.М. „Теорія імовірностей і математична статистика в 

педагогіці”. 
У монографії розглядаються основні положення методики застосування 

теорії ймовірностей і математичної статистики в психолого-педагогічних 

дослідженнях.  

На відміну від існуючої літератури з математичної статисттики і теорії 

ймовірностей, яка здебільшого написана на такому рівні, що для її засвоєння 

потрібні знання вищої математики. У цій монографії матеріал викладено так, що 

для його розуміння досить знань з математики за курс середньої школи. Крім того, 

тут подано приклади для обробки результатів педагогічних експериментів. 

Монографія буде корисною науково-педагогічним працівникам, викладачам, 

вчителям, докторантам, аспірантам, магістрам. 

(Воловик П.М. Теорія імовірностей і математична статистика в 

педагогіці: Монографія /за ред. В.Є. Береки. – Хмельницький: ХГПА, 2010. – 250 с. 

(10,5 д.а.)). 

2. Вячеслав Кудин. „Стратегия образования и социальная 

справедливость”. 

У монографії автор розглядає проблеми стратегічних напрямів у розвитку 

однієї із найважливіших сторін життя людства – освіти, її впливу на утвердження 

соціальної справедливості. Викладено шляхи реалізації створення 

загальнопланетарної, єдиної для всіх народів Землі системи освіти, як однієї з 

нагальних потреб сучасного періоду в історичному розвитку людства. 

Акцентовано увагу на згубні наслідки псевдореформування в системі освіті. 

Значне місце приділено питанням соціальної справедливості , спробам їх 

утвердження в житті народів. У роботі зокрема підкреслюється, що соціальна 

справедливість є невід’ємною частиною соціально-економічних умов життя, 

вирішення проблем рівності всіх людей та перемоги праці над капіталом. 

Визначені найбільш сприятливі шляхи утвердження ідеалів справедливості у 

суспільстві. 

Рекомендовано широкому колу читачів, особливо тим, хто переймається 

питаннями поліпшення освіти, утвердження соціальної справедливості. 

(Вячеслав Кудин. Стратегия образования и социальная справедливость: 

[монография]. – К.: ПП «Золотые ворота», 2010. – 153 с.). 

3. Гриневич Л.М. „Системи зовнішнього оцінювання в 

постсоціалістичних країнах”. 

У монографії розглянуто системи зовнішнього оцінювання у досліджуваних 

країнах (Україна, Республіка Білорусь, Казахстан, Грузія) за такими 
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характеристиками: а) модель іспитів (незалежно існують два іспити – випускний і 

вступний до вузу чи тільки один іспит, випускний, результати якого враховуються 

при прийомі до ВНЗ, або не існує взагалі іспитів); б) ступінь централізації при 

розробці екзаменаційних матеріалів, проведення іспиту та представлення 

результатів; в) система предметів, з яких здаються іспити, співвідношення 

обов'язкових предметів і предметів за вибором; г) форма проведення іспитів. 

(Рукопис: Гриневич Л.М. Системи зовнішнього оцінювання в 

постсоціалістичних країнах: монографія. – К.: ІПООД, 2010. – 3,0 д.а.). 

4. Десятов Т.М. „Порівняльний аналіз національних кваліфікацій в 

країнах ЄС”. 

Монографія присвячена проблемам розробки національної системи 

кваліфікацій освіти на основі порівняння з європейськими. Ці проблеми 

становлять інтерес з погляду оптимізації та підвищення ефективності української 

системи професійної освіти, а також з огляду на участь нашої країни в реалізації 

Болонського та Копенгагенського процесів щодо порівнюваності систем 

професійної освіти, прозорості присвоюваних кваліфікацій і свідоцтв та 

відповідної якості професійної освіти і навчання. У монографії розглянуто 

технології розробки національної рамки кваліфікацій в європейських країнах, 

проаналізована методика створення європейської системи кваліфікацій. 

Дослідження ґрунтується на основних  положеннях європейської стратегії 

розвитку професійної освіти, а також з погляду участі нашої країни в реалізації 

Копенгагенської (грудень 2002 р), Маастрихтської (грудень 2004 р) та 

Гельсінської декларацій. На необхідність імплементації національних кваліфікацій 

європейськими країнами та їх пріоритетні напрями розвитку вказується зокрема у 

зазначених документах. 

(Рукопис: Десятов Т.М. Порівняльний аналіз національних кваліфікацій в 

країнах ЄС: монографія. – К.: ІПООД, 2010. – 8,0 д.а.). 

5. Колективна монографія „Аксіологічний підхід – основа формування 

цілісної особистості майбутнього педагога”. 

У монографії обґрунтовано теоретичні засади педагогічної аксіології, 

здійснено аналіз основних понять аксіології. Особливу увагу приділено 

висвітленню аксіологічного підходу до формування особистості педагога в 

системі неперервної освіти. 

Зазначені ідеї стали провідними у представленому науковому виданні 

відділу виховних систем у педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України. Монографія „Аксіологічний підхід – основа 

формування цілісної особистості педагога” складається з двох розділів. У 

першому розділі розглядається аксіологічний підхід в професійній підготовці 

майбутнього вчителя. Авторами здійснено контент-аналіз основних понять 

аксіології. Розкрито теоретичні засади педагогічної аксіології в системі підготовки 

майбутнього педагога та психолого-педагогічні підходи до формування цілісної 

особистості вчителя в сучасному вимірі. 

У другому розділі розглядається формування особистості педагога в системі 

неперервної освіти на аксіологічній основі. аксіологічний підхід розглядається як 

основа у підготовці майбутніх педагогів вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів; підготовці менеджерів освіти у вищій школі; освіті дорослих 
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(батьків та родини, яка приймає участь у вихованні);  у вихованні учнівської та 

студентської молоді. 

(Аксіологічний підхід – основа формування цілісної особистості 

майбутнього педагога: Монографія / За заг. ред. Л.О. Хомич. – Київ-Ніжин: 

Видавець: ПП Лисенко М.М., 2010. – 140 с.). 

6. Колективна монографія „Розвиток педагогічної майстерності в 

умовах неперервної освіти» (Зязюн І.А., Солдатенко М.М., Семеног О.М.). 

У монографії досліджується широкий спектр методологічних, теоретичних і 

практичних проблем розвитку педагогічної майстерності в умовах неперервної 

освіти. Висвітлюється сутність, природа, складники педагогічної майстерності, 

питання сучасного дискурсу педагогічної майстерності, розкривається особливості 

інноваційних педагогічних технологій та педагогічного спілкування. Для 

науковців і педагогів вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів і 

слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти. 

(Колективна монографія „Розвиток педагогічної майстерності в умовах 

неперервної освіти» (Зязюн І.А., Солдатенко М.М., Семеног О.М.) – Черкаси, 

2010. – 500 с.). 

7. У колективній монографії „Технології професійної орієнтації населення 

в умовах ринку праці” з використанням системного підходу викладено основи 

оптимізації саморозвитку учнівської молоді в системі неперервної професійної 

орієнтації, підвищення готовності молодих людей до входження в ринок праці. 

Подано методологічні засади вивчення професій з метою використання 

професіографічного матеріалу в системі профорієнтації, розкрито 

психотехнологію професійного консультування педагогічних працівників. 

Висвітлено шляхи підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення 

та адаптації до змін у навчальному середовищі. Розкривається психотехнологія 

визначення професійно важливих якостей майбутнього педагога та діагностики 

індивідуально-психологічних особливостей особистості безробітних. 

8. Колективна монографія „Концептосфера педагогічної аксіології”.  

Видання „Концептосфера педагогічної аксіології” підготовлено учасниками 

науково-практичного семінару „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти”, 

який організував відділ виховних систем у педагогічній освіті Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Наукова думка і розробка 

проблем є інноваційними в педагогічній теорії і практиці. Інноваційним підходом 

розглядуваного видання є помітний інтерес авторів до освоєння наукових знань в 

контексті науково-пізнавальних вимірів, до взаємозв’язку понять „пізнання”, 

„знання” і „розум”, що, природно, породило розв’язання  проблем когнітології, 

когнітивності, концептів, концептосфери.  

У педагогічному підході до концепту визначальним для авторів є 

культурологічний підхід, в якому центром завжди є цінність як позитивна чи 

негативна значимість об’єктів навколишнього світу для людини, певної спільноти, 

суспільства загалом. Це зумовлює пошуки нових методів розкриття аксіологічного 

аспекту навчання і виховання, комунікативної ситуації – діалогу з культурою, 

викладача зі студентами. 

Інноваційним підходом у практиці навчання і виховання є введення 

концептів української національної культури в педагогічний процес, що дає 
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можливість розглядати у теорії виховання роль національної культури у житті 

особистості (учня, студента) і є певною зв’язувальною ланкою між світом взагалі 

та індивідуальними етноспецифічними уявленнями людини про цей світ, тобто 

мова йде про концептну картину світу як вторинне існування об’єктивного світу, 

свого роду інтерпретація дійсності у залежності від світосприйняття індивідів 

певного лінгвокультурного колективу. 

 (Концептосфера педагогічної аксіології: Матеріали філософсько-

методологічного семінару „Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти” / 

Авт. ідеї і упор. Т.П. Усатенко – К.; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2010. – 

299 c.). 

9. Колективна монографія „Сучасна професійна підготовка вчителя до 

викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, 

пошуки, знахідки”. 

Монографія присвячена проблемі підготовки фахівців у системі мистецько-

педагогічної освіти, її перебудови відповідно до сучасних вимог. Автори охопили 

широке поле питань професійного становлення вчителів музики та хореографії, 

висвітлили сучасні підходи до формування у студентів педагогічної майстерності 

та розвитку їхніх творчих якостей. 

У монографії висвітлено актуальні проблеми музичної та хореографічної 

освіти майбутніх педагогів, різним аспектам сучасної мистецької освіти у вищих 

навчальних закладах. 

Для науковців, аспірантів, докторантів, викладачів ВНЗ, учителів музики та 

хореографії. 

(Сучасна професійна підготовка вчителя до викладання мистецьких 

дисциплін у загальноосвітній школі: проблеми, пошуки, знахідки: монографія / 

[Бузова О.Д., Бурназова В.В., Григор’єва В.В., Отич О.М., Соломаха С.О. та ін.; за 

ред. А.І. Омельченко]. – Донецьк: вид-во Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – 

251 с.). 

10. Ничкало Н.Г., Лук’янова Л.Б., Аніщенко В.М., Аніщенко О.В., 

Дорошенко Н.І., Зінченко С.В., Носаченко І.М., Радкевич В.О., Скульська 

В.Є., Щербак О.І. „Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ 

і на виробництві”.  

У колективній монографії висвітлено особливості професійного навчання 

дорослих у ПТНЗ і на виробництві як складової системи неперервної освіти. 

Проаналізовано сучасні проблеми і перспективи розвитку підготовки виробничого 

персоналу в умовах ринку праці, викладено критерії якості підготовки робітничого 

персоналу на виробництві (на прикладі професійної компетентності), 

концептуальні засади формування екологічної компетентності майбутніх фахівців. 

Викладено організаційно-педагогічні засади професійного навчання незайнятого 

населення на виробництві, схарактеризовано сучасний стан підготовки педагога 

професійної школи в умовах інформаційно-технологічного розвитку суспільства. 

Висвітлено методичні засади професійно-педагогічного вдосконалення викладачів 

і майстрів виробничого навчання професійно-художньої школи, психологічний 

аспект неформальної освіти дорослих, проблеми підготовки викладачів 

економічних дисциплін у ВПУ і коледжах, особливості розвитку графічної 

грамотності робітників машинобудівної галузі. 
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Для науковців, педагогів-практиків, представників громадських організацій, 

фахівців у галузі професійної освіти, зайнятості населення. 

(Рукопис: Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на 

виробництві: [монографія] / авт. кол.: Ничкало Н.Г., Лук’янова Л.Б., Аніщенко 

В.М., Аніщенко О.В., Дорошенко Н.І., Зінченко С.В., Носаченко І.М., Радкевич В.О., 

Скульська В.Є., Щербак О.І. – К., 2010. – 10 д. а.). 

11. Колективна монографія „Модернізація педагогічної освіти в 

європейському та євроатлантичному просторі” (Авшенюк Н.М., Кудін В.О., 

Огієнко О.І., Постригач Н.О., Пуховська Л.П. , П’ятакова Т.С., Сулима О.В.). 

У колективній монографії проаналізовано й узагальнено сучасні теоретичні 

ідеї та практичні підходи до підготовки педагогічного персоналу в умовах 

глобалізації та євроінтеграції. На матеріалах країн ЄС (Греція, Велика Британія, 

Німеччина, Швейцарія, Норвегія, Данія, Франція, Польща), США, Канади і Росії 

охарактеризовано тенденції та особливості розвитку національних систем 

педагогічної освіти і підготовки. Узагальнено досвід розробки і впровадження 

сучасних стандартів і кваліфікацій педагогічного персоналу з урахуванням 

європейського виміру. Розкрито шляхи оновлення педагогічної освіти в умовах 

сучасних соціально-економічних, політичних і культурних змін на основі аналізу 

філософських підходів до процесу модернізації педагогічної освіти в контексті 

світової інтеграції й глобалізації. Охарактеризовано провідні складові євровиміру 

в педагогічній освіті, а саме: євро вимір у змісті підготовки і підвищенні 

кваліфікацій вчителів, збільшення мобільності педагогічного персоналу. Вивчено 

практичні підходи щодо забезпечення якості педагогічної освіти у розвинених 

англомовних країнах, насамперед США, Великій Британії, Канаді.  

(Рукопис: Авшенюк Н.М., Кудін В.О., Огієнко О.І., Постригач Н.О., 

Пуховська Л.П., П’ятакова Т.С., Сулима О.В. Модернізація педагогічної освіти в 

європейському та євроатлантичному просторі: монографія. – К.: ІПООД, 2010. – 

22,0). 

12. Сігаєва Л.Є. „Підготовка педагога вищої школи: андрагогічній 

аспект”.  
У монографії на підставі андрагогічного підходу розглянуто підготовку 

педагога вищої школи. Доведено, що дорослі мають свої особливості, які 

необхідно враховувати під час навчання з ними. Монографія призначена для 

викладачів і студентів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів і 

докторантів, які досліджують проблеми освіти дорослих. 

(Рукопис: Сігаєва Л.Є. Підготовка педагога вищої школи: андрагогічній 

аспект: монографія / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України. – К.: ЕКМО. – 2010. – 420 с. (9 д.а.)). 

13. Сисоєва С.О. „Інтерактивні технології навчання дорослих”.  

Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних 

закладів, науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми 

інтерактивних технологій навчання дорослих. 

(Рукопис: Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих / НАПН 

України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – К.: ЕКМО, 2010. – (12 д.а.)). 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

1. Лук’янова Л.Б. Екологія: лабораторний практикум: Навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації; учнів шкіл з поглибленим вивченням екології.   
У посібнику представлені лабораторні і практичні роботи з екології для 

вищих навчальних закладів І-ІІ акредитації, професійно-технічних навчальних 

закладів різного профільного спрямування та загальноосвітніх шкіл із 

поглибленим вивченням екології. Тематика робіт максимально наближена до 

найбільш актуальних проблем сучасності. Викладено доступні методи 

дослідження об’єктів і компонентів навколишнього середовища. Обсяг 

лабораторно-практичних робіт дозволяє обрати для виконання роботи,  доцільні 

для підготовки спеціалістів певної галузі виробництва та для виконання яких у 

навчальному закладі є відповідне матеріально-технічне забезпечення. 

Методичні поради щодо організації і проведення лабораторно-практичних 

робіт допоможуть організувати роботу таким чином, щоб постійно підтримувати 

активність і самостійність учнів/студентів протягом усього перебігу роботи – від 

початку до кінця : активна розумова діяльність на першій частині заняття, коли 

відбувається підготовка до самостійного виконання завдань; активна пошуково-

самостійна робота на другому етапі під час безпосереднього виконання завдань; 

активне здійснення аналізу і підсумування результатів своєї праці на заключному 

етапі роботи. 

У посібнику є глосарій, яким виконавці робіт можуть скористатися як для 

уточнення термінів, так і для складання звіту. 

Посібник є складовою навчально-методичного комплексу з екології. 

Практикум призначений для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ 

акредитації, учнів професійно-технічних навчальних закладів різного профільного 

спрямування а також учнів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням 

екології. 

(Лук’янова Л.Б. Екологія: лабораторний практикум: Навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; учнів 

шкіл з поглибленим вивченням екології. – К.: Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих АПН України; - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2010 . - 124 с. – 7,7). 

2. Лук’янова Л.Б. „Основи екології та методика екологізації спеціальних 

дисциплін”. 

Навчально-методичний посібник складається з двох частин, теоретичної, де 

стисло викладено десять провідних тем з загальної екології, та методичної, яка 

розкриває форми і методи екологізації спеціальних дисциплін.  

Посібник розраховано для викладачів загальноосвітніх й спеціальних 

дисциплін та майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних 

закладів та викладачів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, а також для викладачів, які 

навчаються на курсах підвищення кваліфікації. 

Посібник є складовою навчально-методичного комплексу з екології 

(Лук’янова Л.Б. Програма курсу „Основи Андрагогіки”. –12,0 д.а.).  

3. Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. „Уроки психології для учнів 

початкової школи”.  
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У змісті науково-методичного посібника з урахуванням вікових потреб 

особистісного становлення учнів початкової школи подано розробку уроків 

психології, які є частиною авторської системи психолого-педагогічного 

забезпечення процесу духовного розвитку дітей і молоді. Навчально-методичний 

посібник призначений для шкільних психологів, соціальних працівників, класних 

керівників (кураторів), вчителів ліцеїв, гімназій та загальноосвітніх шкіл. Його 

матеріали можуть бути використані також у процесі сімейного виховання дитини. 

Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. Уроки психології для учнів початкової 

школи: навч.-метод. посіб. / Помиткіна Л.В., Помиткін Е.О. – К.: „АКОНИТ”, 

2010. – 310 с. 

4. Рибалка В.В. „Психологія честі та гідності особистості: 

культурологічні та аксіологічні аспекти”.  

У роботі висвітлюються культурологічні та аксіологічні аспекти проблеми 

честі і гідності особистості, їх прояв і розвиток в учнівській молоді та дорослих. 

Проблема честі і гідності як культурно-аксіологічних феноменів ставиться і 

розглядається на основі особистісного, ціннісно-рефлексивно-креативного 

підходу, за яким вони постають як своєрідний центр загальної та психологічної 

культури людини, як форма усвідомлення, переживання особистістю своєї 

соціальної та індивідуальної цінності у суспільстві та у власній свідомості. Честь і 

гідність особистості виступають сутнісною етико-психологічною та 

аксіопсихолоігчною ознакою людини як суб’єкта високоморальної поведінки та 

творчої діяльності з продукування духовних і матеріальних цінностей, в тому 

числі і самої себе як найвищої цінності. Надмірне приниження або піднесення 

особистості, відхилення від суспільного та індивідуального кодексу честі і 

гідності призводять до гострих особистісних і громадських проблем, частину з 

яких можна долати запропонованими автором спеціальними діагностичними, 

профілактичними, консультативними, терапевтичними засобами практичної 

психології. 

Посібник призначений для менеджерів різних рівнів і профілів, керівників 

системи освіти, академічних психологів і педагогів, вчителів, практичних 

психологів і соціальних працівників, школярів, учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, студентів, аспірантів і докторантів. 

Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та 

аксіологічні аспекти: навч.–метод. посіб. / В.В. Рибалка; НАПН України, Ін–т 

пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін–т обдарованої дитини, МОН 

України, Укр. наук.–метод. центр практ. психол. і соц. роботи. – К.; Вінниця: 

ТОВ фірма „Планер”, 2010. – 382, [2] с. 

5. Сущенко Л.П. „Здоров’язберігаючі технології у професійній 

підготовці педагога вищої школи в умовах магістратури”. 

Навчальний посібник присвячено актуальним проблемам щодо 

формування у майбутнього педагога вищої школи готовності до 

здоров'язбережувальної діяльності. Посібник містить чотири модулі: І – „Основні 

визначення щодо загальноосвітянського контексту професійній підготовці 

педагога вищої школи в умовах магістратури”; II – „Основні визначення щодо 

формування у майбутнього педагога вищої школи готовності до 

здоров'язбережувальної діяльності”; III – „Основні визначення понять, 
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пов'язаних з фізичною культурою майбутніх педагогів вищої школи”; IV – 

„Основні визначення понять, пов'язаних зі здоров'язбереженням”.  

Навчальний посібник призначений для викладачів і студентів вищих 

навчальних закладів, науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують 

проблеми здоров’язберігаючих технологій та професійної підготовки педагога 

вищої 

(Рукопис: Сущенко Л.П. Здоров’язберігаючі технології у професійній 

підготовці педагога вищої школи в умовах магістратури/ НАПН України, 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 2010.  – 9 д.а.). 

6. Семеног О.М. „Культура наукової української  мови” Гриф МОН  

України. 

У навчальному посібнику розкрито особливості української наукової мови, 

охарактеризовано властивості і структурно-смислові компоненти різноманітних 

наукових текстів, складові культури усного наукового мовлення дослідника. Для 

викладачів-дослідників, здобувачів наукового ступеня. 

(Семеног О.М. „Культура наукової української  мови”: навч. посіб. /О.М. 

Семеног. -К.: ВЦ "Академія", 2010. - 216 с. 11. 34 д.а. Гриф МОН  України). 

7. Семеног О.М. „Вступ до слов’янської філології” Гриф МОН  України. 

Представлено такі змістові модулі: слов’янська філологія в контексті 

гуманітарних наук, історична доля слов’янства, слов’янські народи, їхні мови, 

культури, особливості становлення і розвитку слов’янської філології, специфіка 

лінгвокультурознавчої компетенції викладача. 

(Семеног О.М. „Вступ до слов’янської філології”: навч. посібник/  

О.М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 190 с. 

Гриф МОН  України). 

8. Колективний науково-методичний посібник: „Розвиток психологічної 

готовності педагогів до творчої професійної діяльності” (всі співробітники 

відділу). 

Науково-методичний посібник є результатом творчої співпраці науковців і 

педагогів-практиків. У посібнику розглядаються теоретико-методологічні підходи 

до розвитку психологічної готовності педагогів до творчої діяльності на різних 

етапах професійного становлення, наводяться результати історико-теоретичного 

дослідження проблеми готовності педагогів до педагогічної творчості, 

висвітлюється ціннісний потенціал професійних якостей вчителя, аналізуються 

психологічні умови творчої самоактуалізації сучасного педагога тощо. Особливу 

увагу приділено розкриттю творчого досвіду практичної реалізації професійної 

майстерності педагогів. 

Посібник адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, 

педагогам, психологам, викладачам вищих навчальних закладів освіти, слухачам 

інститутів післядипломної педагогічної освіти та аспірантам. 

Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної 

діяльності: наук.-метод. посіб. / [за наук. ред. Е.О.Помиткіна]. – К.; Миколаїв: 

2010. – 293 с. 

ПРОГРАМИ 

1. Аніщенко О.В. Навчальна програма спецкурсу „Теоретичні та 

методичні засади освіти дорослих”.  
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У навчальній програмі відображено зміст спецкурсу, присвяченого 

висвітленню розкриттю особливостей освіти дорослих у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічної науці та практиці. Програмою зокрема передбачено опанування 

студентами сутності андрагогіки у контексті міждисциплінарних досліджень, 

структуру андрагогіки як науки, складових професійно-педагогічної 

компетентності педагога, андрагога, сутності педагогічного проектування, 

провідних технологій професійної підготовки дорослих. 

Особливу увагу автором приділено науково-термінологічному апарату,  

міждисциплінарності андрагогіки, її ролі у системі людинознавчих наук, 

вивченню еволюції ідей про освіту дорослих у вітчизняній і зарубіжній 

педагогічній науці та практиці, висвітленню сутності андрагогічного підходу у 

неперервній освіті дорослих, традиційних та інноваційних форм організації 

навчання дорослих, особливостей формальної і неформально освіти дорослих та 

ін. 

Навчальну програму розроблено для самостійного спецкурсу, передбаченого 

для викладання студентам IV-V курсів заочної форми навчання педагогічних 

навчальних закладів. Окремі теми спецкурсу доцільно використовувати під час 

вивчення психолого-педагогічних дисциплін, дисциплін гуманітарного циклу. 

Розрахований на студентів педагогічних спеціальностей, учителів-предметників, 

менеджерів освіти. 

(Рукопис: Аніщенко О.В. Теоретичні та методичні засади освіти дорослих: 
Навчальна програма спецкурсу / О.В. Аніщенко. – К., 2010. – 1 д. а.). 

2. Лук’янова Л.Б. Програма курсу „Основи Андрагогіки”  

У програмі подано структуру і зміст  курсу „Основи Андрагогіки”. 

Програма складається із 4-х розділів: розділ І. „Андрагогіка в системі 

сучасного людинознавства”, розділ ІІ. „Андрагогіка як галузь соціальної 

практики”, розділ ІІІ. „Організаційні форми і технології навчання дорослих”, 

розділ ІV. „Андрагогічний потенціал неформальної освіти дорослих”.  

Перший розділ охоплює теми: „Андрагогіка як галузь наукового знання, 

сфера соціальної практики, навчальна дисципліна”, „Історія розвитку теорії і 

практики освіти дорослих”, „Неперервна освіта як чинник розвитку дорослої 

людини”, „Доросла людина як суб’єкт навчання”, „Андрагогічні основи 

професійного розвитку особистості”. 

Другий розділ охоплює теми: „Освіта соціально незахищених груп 

дорослого населення”, „Неперервна освіта як чинник соціального захисту 

особистості в сучасному суспільстві”, „Підготовка і перепідготовка безробітних”, 

„Специфіка освіти дорослих інвалідів”, „Забезпечення неперервності навчання 

представників військових професій”, „Освіта в житті дорослих, які відбувають 

покарання в місцях позбавлення волі”, „Андрагогічні проблеми адаптації людини 

в умовах іншого лінгвокультурного середовища”, „Освіта жінок як чинник 

соціальної адаптації і захисту”. 

Третій розділ охоплює теми: „Адаптаційна функція освіти в сучасному 

суспільстві”, „Традиційні та інноваційні форми навчання дорослих”, „Блоково-

модульное навчання”, „Контекстне навчання”, „Проектування в системі навчання 



 

 218 

дорослих”, „Корпоративне навчання”, „Освіта дорослих в умовах дистанційного 

навчання”, „Робота бізнес шкіл”, „Тренінгові форми навчання дорослих”. 

Четвертий розділ охоплює теми: „Просвітницька функція освіти дорослих”, 

„Родинна освіта в Україні”, „Освітньо-просвітницькі функції дозвілля”, „Освітній 

туризм”, „Культурно-освітня місія музею”, „Основи професійної діяльності 

андрагога”. 

Програма затверджена на засіданні кафедри технології та конструювання 

швейних виробів РВНЗ Кримський інженерно-педагогічний університет. 

(Лук’янова Л.Б. Програма курсу „Основи Андрагогіки”. – 1,0 д.а.)  

3. Сотська Г.І. Навчальна програма для студентів пед. спец.: „Біоніка в 

школі”. 

Програма пропонує обґрунтовану та апробовану методику розвитку 

здібностей до цілісного синтетичного сприйняття та розуміння предметної 

дійсності як об’єкта й сфери природи та естетико-екологічного виховання 

засобами біоніки. Програма сприяє активізації творчого та екологічного мислення, 

розширення сфери емоційно-естетичних вражень особистості. У методичних 

рекомендаціях до програми курсу „Біоніка в школі” представлені положення 

основ теорії біоніки, розроблені творчі практичні завдання, розкриті технологія та 

методика їх виконання. 

Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів закладів 

післядипломної педагогічної освіти, науковців, педагогів-новаторів. 

(Біоніка в школі: навч. програма для студ. пед. спец. / Г.І. Сотська. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2010. – 28 с. (1,2 д.а.); „Біоніка в школі”: 

метод. рекомендації /Г.І. Сотська. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І. Франка, 

2010. – 45 с. (1,89 д.а.)). 

 

СЛОВНИКИ 

1. Г.І. Сотська „Словник образотворчих термінів”. 

Представлений словник призначений для розширення мистецького 

тезаріусу, опанування поняттями мистецтвознавчого спрямування. 

Словник образотворчих термінів розкриває зміст мистецтвознавчих понять, 

особливості різних видів і жанрів мистецтва, стислу характеристику історичних 

епох розвитку мистецтва. 

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів, учителів 

образотворчого мистецтва загальноосвітніх закладів різного типу, для слухачів 

курсів післядипломної педагогічної освіти. 

(Словник образотворчих термінів / Г.І. Сотська, Т.В. Шмельова. – 

Житомир, 2010. – 56 с. (2,2 д.а.)). 

 

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 

1. Авшенюк Н.М., П’ятакова Т.С., Сулима О.В. „Інтернаціоналізація 

педагогічної освіти в умовах євроатлантичної інтеграції”. 

У методичному посібнику розглянуто інтернаціоналізацію педагогічної 

освіти з різних позицій, зокрема автори посібника дослідили два важливих аспекти 

інтернаціоналізації: внутрішню і зовнішню. Внутрішня інтернаціоналізація у 

посібнику розглядається як набуття змістом освітньої й наукової діяльності 
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європейських ВНЗ (зокрема педагогічних університетів Швейцарської 

Конфедерації, Німеччини та інших країн ЄС) міжнародного характеру, тобто 

внесення університетами змін у навчальні плани, програми підготовки бакалаврів та 

магістрів педагогічної освіти з огляду на формування у своїх випускників 

міжкультурної компетентності. У роботі також досліджено феномен полікультурної 

освіти, як важливої складової сучасної педагогічної освіти (зокрема системи освіти 

Швейцарської Конфедерації), що повинна сприяти розвитку міжкультурної 

компетентності майбутнього учителя та адаптації людини до різноманітних 

культурних цінностей у ситуації існування множинності культур. Розглянуто 

міжкультурну компетентність учителів у європейській політиці модернізації 

педагогічної освіти та особливості підготовки вчителя до здійснення 

полікультурного навчання і виховання  в педагогічних університетах Швейцарської 

Конфедерації.  

(Рукопис: Авшенюк Н.М., П’ятакова Т.С., Сулима О.В. Інтернаціоналізація 

педагогічної освіти в умовах євроатлантичної інтеграції. – К.: ІПООД, 2010. – 7,5 

д.а.).  

2. Кобченко В.В. „Профорієнтаційні технології психологічної допомоги 

безробітним”.  
В авторському методичному посібнику висвітлено особливості роботи з 

безробітними в умовах економічної кризи і ринку праці. В посібнику розглянуто 

психологічні особливісті життєвої ситуації безробіття і поведінки людини в такій 

ситуації, можливі способи і види надання психологічної допомоги безробітним. 

Розроблено профорієентаційні технології психодіагностичного дослідження 

особистості безробітного, а також напрями профконсультативної і 

психотерапевтичної роботи. Психологічне вивчення індивідуально-типологічних 

рис особистості безробітних дозволило отримати типові психологічні профілі 

безробітних, і відповідні напрями психологічної допомоги.  

(Рукопис: Кобченко В.В. Профорієнтаційні технології психологічної 

допомоги безробітним. Методичний посібник. – К.: ІПООД, 2010. – 2 д.а.).  

3. Мерзлякова О.Л. „Основи проектування кар’єри”. 

В авторському методичному посібнику  запропоновано алгоритм 

професійного самовизначення учнівської молоді, що містить сім етапів, або сім 

кроків до вибору професії. За кожним з етапів надано методики для 

самодіагностики учнів та рекомендації із застосування одержаних результатів, 

окремі запропоновані методики є авторськими розробками. Методичні 

рекомендації стануть у нагоді учням старших класів, шкільним психологам та 

вчителям, що займаються питаннями профорієнтації шкільної молоді.   

(Рукопис: Мерзлякова О.Л. Основи проектування кар’єри. Методичний 

посібник. – К.: ІПООД, 2010. – 2 д.а.).  

4. Сулима О.В. „Підготовка вихователів дошкільних закладів у 

Федеративній Республіці Німеччина: історії, реалії, перспективи”. 

У методичному посібнику автор розкриває динаміку розвитку професійної 

підготовки вихователів дошкільної освіти у Німеччині, охарактеризовує зміни, що 

відбувалися у підготовці кваліфікованих педагогічних фахівців дошкільної освіти 

протягом ХVІІ-XXI ст., детально розглядає умови вступу до вищих навчальних 

закладів Німеччини на спеціальність «Державно дипломований вихователь». У 
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даній роботі на основі широкої автентичної джерельної бази проаналізовано 

програми підготовки бакалаврів та магістрів дошкільного виховання у ФРН. 

Особливу увагу приділено висвітленню матеріалу, у якому викладено зміст 

міжнародних програм магістерської підготовки вихователів, що діють у 

Німецьких університетах. 

Методичний посібник має практичну спрямованість, може 

використовуватись професорсько-викладацьким складом вищих навчальних 

закладів України, інституціями системи неперервної професійної педагогічної 

освіти у процесі здійснення професійного розвитку українських освітян; 

аспірантами, студентами, магістрантами дошкільної педагогіки при вивченні 

курсу „Порівняльна педагогіка”, „Історія дошкільної педагогіки”.  

(О.В. Сулима. Підготовка вихователів дошкільних закладів у Федеративній 

Республіці Німеччина: історії, реалії, перспективи: [методичний посібник]. – К.: 

Видавництво «Альфа-Пік», 2010. – 3,0 д.а.). 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Артеменко І.Е. „Психолого-педагогічна підготовка педагогів вищої 

школи засобами інформаційних технологій”.  
Методичні рекомендації присвячено новим підходам щодо організації 

педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу в нових умовах 

інформатизації освітньої галузі. В методичних рекомендаціях надано інформацію 

про види інформаційних технологій їх характеристику і застосування в 

навчальному процесі; розкрито технологію створення електронного підручника; 

надано інформацію про забезпечення контролю психолого-педагогічних знань 

студентів за допомогою інформаційних технологій.  

Методичні рекомендації адресовано викладачам та студентам вищих 

педагогічних навчальних закладів, слухачам системи післядипломної освіти 

вчителів. 

(Рукопис: Артеменко І.Е. Психолого-педагогічна підготовка педагогів вищої 

школи засобами інформаційних технологій: методичні рекомендації / НАПН 

України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 2010. –

4,0 д.а.). 

 2. Гончарук Т.О. „Інноваційні педагогічні технології формування 

міжособистісної толерантності педагога вищої школи”.  

 Методичні рекомендації присвячено актуальним проблемам  організації 

педагогічного процесу у вищій школі.  Методичні рекомендації сприятимуть 

поглибленню теоретичної та практичної підготовки педагогів вищої школи до 

організації освітнього процесу на толерантній основі, розвиток толерантної 

свідомості та настанов толерантного ставлення до різних суб’єктів педагогічної 

реальності.  Основна мета даних методичних рекомендацій полягає у розширенні 

та поглибленні теоретичної та практичної підготовки педагогів вищої школи до 

організації освітнього процесу на толерантній основі, розвиток толерантної 

свідомості та настанов толерантного ставлення до різних суб’єктів педагогічної 

реальності.  

Розроблені методичні рекомендації мають практикоорієнтований характер, 

тому не тільки включають матеріали щодо засвоєння теорії діалогу і змісту 
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виховання толерантності, але й методичні підходи щодо оволодіння сучасними 

освітніми технологіями. 

(Рукопис: Гончарук Т.О. Інноваційні педагогічні технології формування 

міжособистісної толерантності педагога вищої школи: методичні рекомендації / 

НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. – 

2010. – 3,0 д.а.). 

3. Князська В.В. „Інноваційні педагогічні технології підвищення 

кваліфікації педагога вищої школи недержавної форми власності”.  
Підвищення кваліфікації з-за допомогою інноваційних педагогічних 

технологій – найважливіший етап у процесі становлення педагога. Підвищення 

кваліфікації педагогів набуває актуальності та  сприяє задоволенню 

індивідуальних потреб громадян в особистому та професійному зростанні, 

забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах високого рівня культури та 

професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові 

функції, упроваджувати у виробництво нові технології, сприяти подальшому 

соціально –економічному розвитку суспільства.  

Методичні рекомендації “Інноваційні педагогічні технології підвищення 

кваліфікації педагога вищої школи недержавної форми власності” стануть у 

пригоді керівникам, викладачам, методистам та студентам вищих навчальних 

закладів. 

(Рукопис: Князська В.В. Інноваційні педагогічні технології підвищення 

кваліфікації педагога вищої школи недержавної форми власності: методичні 

рекомендації / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України. – 2010. – 2,0 д.а.). 

4. Кудін В.О. „Філософські засади педагогічної майстерності вчителя”. 

У рукописі методичних рекомендацій В.О.Кудіна „Філософські засади 

педагогічної майстерності вчителя” порушені важливі проблеми тих факторів 

світоглядного характеру, які мають значний вплив на розвиток майстерності 

учителя в процесі його педагогічної діяльності. Автор дає переконливий аналіз тих 

філософських засад, які неодмінно мають місце в утвердженні професійної 

діяльності учителя, становленні його педагогічної майстерності. Наголошується 

насамперед роль наукового світогляду, який впливає на широту мислення учителя. 

Більш глибоке розуміння предмету викладення, без чого не може здійснюватися 

його педагогічна майстерність. Привертають увагу чисельні приклади з практики 

видатних педагогів, їх роздуми про майстерність. Особливо цікава думка автора, 

що майстерність в своїй суті є не повторно – індивідуальною, яку не можна 

привести до спільного знаменника.  

Рекомендовано широкому колу читачів, освітянам.  

(Рукопис: Кудін В.О. Філософські засади педагогічної майстерності 

вчителя. Методичні рекомендації. К., Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України.  – 2010. - 3.7 д.а. ) 

5. Роляк А.О. „Підготовка вчителя в Данії”. 

У методичних рекомендаціях представлено ретроспективний аналіз етапів 

формування та розвитку системи підготовки вчителя в Данії, обґрунтовано 

концептуальні основи структурної моделі багатоступеневої педагогічної освіти 
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Данії. Узагальнено зміст середньострокових програм підготовки бакалаврів та 

довгострокових програм підготовки магістрів освіти. Методичні рекомендації 

націлені на практичне використання в процесі підготовки спеціалістів 

педагогічного профілю у навчальних закладах України. Творче вивчення, 

критичний аналіз і відповідна оцінка данського досвіду сприятимуть подоланню 

кризових явищ, які присутні в сучасній системі підготовки вчителів в Україні, 

збагатити вітчизняну педагогічну науку новими ідеями, здобутками та передовими 

напрацюваннями. 

(Рукопис: Роляк А.О. Підготовка вчителя в Данії: [Методичні 

рекомендації]: Ангеліна Роляк.– Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010.– 

48 с.). 

 

НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

1.  Авшенюк Н.М., Голуб Л.І. , Красько Т.В. , П’ятакова Т.С. 

„Професійна освіта і підготовка у Великій Британії: відповідність світовим 

стандартам”. 

У роботі розглядаються особливості професійної освіти і підготовки 

висококваліфікованих фахівців у Великій Британії в умовах побудови 

загальноєвропейського освітнього простору й  інтегрованого ринку праці на 

початку ХХІ століття. У науковому виданні представлено короткий огляд системи 

професійно-технічної освіти Великої Британії, підготовлений співробітниками і 

аспірантами відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогічної 

освіти і освіти дорослих АПН України за матеріалами Британської Ради. Це 

колективне наукове видання містить аналіз послідовних заходів щодо 

врегулювання одиниць вимірювання та кваліфікацій Рамки кваліфікацій і кредитів 

(РК), розроблених для захисту інтересів учнів і підтримки професійних стандартів, 

а також суспільної довіри до національної системи кваліфікацій Великої Британії. 

У ньому розміщено положення, що відображають нормативи кваліфікаційної 

системи, створені на основі кредитів як одиниць вимірювання. У брошурі 

наведено вимоги до розробки РК тестів та екзаменів, що базуються на 

„Національних нормативах зовнішнього оцінювання в Англії, Уельсі та Північній 

Ірландії (2004)” (QCA/04/1293), а також критерії для одиниць вимірювання й 

кваліфікацій, визначених у „Робочій специфікації для РК тестів та екзаменів 

(QCA/07/3412)”. 

Рекомендовано всім, хто цікавиться проблемами порівняльної професійної 

педагогіки, зокрема, стратегіями розвитку ефективної професійної освіти і 

підготовки у Великій Британії в умовах побудови суспільства знань.  

(Професійна освіта і підготовка у Великій Британії: відповідність світовим 

стандартам : [наукове видання / Н.М. Авшенюк, Л.І. Голуб, Т.В. Красько, Т.С. 

П’ятакова]; за ред. Н.М. Авшенюк. – К.: КНУБА, 2010. – 76 с.). 

 

КОНЦЕПЦІЇ 

1. Вінник Н.Д. Кандидатська дисертація: „Розвиток особистісно-

професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів у 

процесі підготовки до діяльності в сфері послуг”.  
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У дисертації наведено теоретичне узагальнення та експериментальне 

вирішення проблеми розвитку особистісно-професійних якостей учнів 

професійно-технічних навчальних закладів в процесі підготовки до діяльності в 

сфері послуг. Процес підготовки до діяльності в сфері послуг реалізується через 

розвиток особистісно-професійних якостей учнів, що надалі сприятиме успішній 

кар’єрі, самореалізації та успіху в житті. В роботі обґрунтовано особистісно-

компетентнісний підхід, означено його принципи, відповідно яким особистість 

розглядається як носій особистісно-професійних якостей. Визначено чотири блоки 

провідних особистісно-професійних якостей, які є критеріями особистісно-

професійного розвитку майбутнього фахівця сфери послуг (офіціанта): 

комунікативний, мотиваційний, характерологічний, рефлексивний. 

Розроблено, апробовано та впроваджено програму розвитку особистісно-

професійних якостей майбутнього фахівця у процес підготовки до діяльності в 

сфері послуг. Програма дозволяє досягти підвищення рівня розвитку особистісно-

професійних якостей учнів професійно-технічних навчальних закладів, що дає 

підстави рекомендувати впровадження даної програми в процес підготовки учнів 

ПТНЗ до діяльності в сфері послуг. 

(Вінник Н.Д. Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-

технічних навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг: 

дис... к-та психол. наук: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Вінник Н.Д.. 
– К.: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2009. – 259 с.). 

ГЛОСАРІЙ 

1. Десятов Т.М.  „Глосарій основних термінів професійної освіти і 

навчання”. 
У глосарії трьома європейськими мовами (українською, російською та 

англійською) наведено тлумачення та аналоги соціально-педагогічних понять і 

термінів з професійної освіти, які використовуються в науковому обігу на 

міжнародному та національному рівнях. Встановлено, що зазначена термінологія 

зазнає перманентного оновлення з урахуванням особливостей сучасних наукових 

досліджень та реалізації стратегій розвитку професійної освіти, розроблених 

провідними європейськими інституціями. До видання увійшли окремі слова і 

словосполучення, що виникли останніми роками у результаті розвитку 

інформаційно-телекомунікаційних технологій та знайшли застосування у навчанні 

і підготовці кадрів. 

Призначений для широкого кола користувачів: науковців, викладачів, 

студентів. 

(Глосарій основних термінів професійної освіти і навчання. [Глосарій] : 

Десятов Т.М., упорядник, за загал. ред. Ничкало Н.Г.– К.: Видавництво «АртЕк», 

2009.– 192 с.). 
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Додаток П 

Перелік тем дисертаційних досліджень,  

захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01  

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України  

у 2010 році 

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія педагогіки” 

 1. Сігаєва Л.Є. Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (друга 

половина ХХ – початок ХХІ століття) / Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф., чл. – кор. НАПН України 

С.О. Сисоєва. 

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК 

13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія педагогіки” 

 1. Кучай Т.П. Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої 

Британії до екологічного виховання учнів / Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького, МОН України; наук. кер. – д. пед.н., проф. дійсн. 

чл.. НАПН України Н.Г. Ничкало. 

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК 

13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти” 

 1. Дутка Г.Я. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній 

підготовці майбутніх економістів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. 

конс. – д. пед.н., проф., чл. – кор. НАПН України Бурда М.І. 

 2. Бідюк Н.М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США 

/ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д. 

пед.н., проф., дійсн. чл. НАПН України Н.Г. Ничкало. 

 3. Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах/ 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. –      

д.пед.н., проф., чл. - кор. АПН України С.О. Сисоєва. 

 4. Каверіна О.Г. Інтегративний підхід до формування готовності студентів 

вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації / Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. 

П.В. Стефаненко. 

 5. Шерман М.І. Теоретичні та методичні основи професійної комп’ютерно – 

інформаційної підготовки майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС 

України / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.техн.н., проф., чл.-

кор. НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки А.Ф. Верлань. 

 6. Чулкова Л.О. Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного 

спілкування у вищих навчальних закладах Німеччини / Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф.                        

Н.В. Абашкіна. 
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 7. Радкевич В.О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у 

закладах профтехосвіти художнього профілю / Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф., дійсн. чл. НАПН 

України Н.Г. Ничкало. 

8. Шестопалюк О.В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання 

у закладах профтехосвіти художнього профілю / Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, МОН України; наук. 

конс. – д.філос.н., проф., дійсн. чл. НАПН України І.А. Зязюн. 

9. Федій О.А. Теорія і практика підготовки педагогів до використання 

засобів естетотерапії у професійній діяльності / Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка Мон України; наук. конс. – д. 

пед.н., проф. Л.О. Хомич. 

 

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК 

13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти” 

1. Гуренкова О.В. Формування екологічної компетентності майбутніх 

фахівців водного транспорту в умовах кредитно-модульної системи навчання/ 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – 

к.пед.н., проф. Лук’янова Л.Б. 

2. Медведь Г.М. Формування професійної комунікативної культури 

майбутніх інженерів зв’язку / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Хомич Л.О. 

3. Тимчук Л.І. Методична підготовка вчителів початкових класів до 

формування професійних інтересів учнів / Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України; наук. кер. – д. пед.н., проф. Лещенко М.П. 

4. Царенко І.Л. Інноваційно-педагогічні технології у системі підготовки 

майбутніх учителів з безпеки життєдіяльності / Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені Володимира Вінниченка, м. Кіровоград; наук. кер. 

– д. пед.н., проф. С.П. Величко. 

5. Артеменко І.Е. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх податкових 

інспекторів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д. пед.н., проф., 

дійсн. чл. НАПН України С.О. Сисоєва. 

6. Мозговий В.Л. Формування готовності до педагогічної діяльності 

майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю / Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к. пед.н., с.н.с. О.А. Макаренко. 

7. Отрощенко Л.С. Розвиток професійної компетентності майбутніх 

фахівців зовнішньоекономічного профілю у Німеччині / Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н.В. 

Абашкіна. 

8. Корницька Л.А. Педагогічні засади використання етнодизайну у 

професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю / Інститут 

професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д. пед. н., проф., чл. -кор. 

НАПН України В.О. Радкевич. 
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9. Кравчук Г.Т. Педагогічні засади застосування інформаційних технологій 

у підготовці фахівців банківської справи / Інститут професійно-технічної освіти 

НАПН України; наук. кер. – к. пед. н., с.н.с. А.В. Литвин. 

10. Алєксєєва С.В. Організація дослідницької діяльності учнів з дизайну у 

професійних навчальних закладах художнього профілю / Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України; д. пед. н., проф., чл.-кор. НАПН України 

В.О. Радкевич. 

11. Флегонтова Н.М. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до 

організації культурного дозвілля школярів на основі маркетингового підходу / 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – 

д.пед.н., проф. О.М. Олексюк. 

12. Котляревська Н.В. Формування художньо-творчих умінь майбутніх 

фахівців сфери послуг у поза навчальній діяльності вищого професійного училища 

/ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д. 

пед.н., с.н.с. О.М. Отич. 
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Додаток ІІІ. 

Інформація про проведення експериментальної роботи 

№ 

п/п 

Тема 

експериментальної 

роботи 

Рівень 

експерименту 

(всеукр., 

регіонал., 

загально-

академічн, 

установи) 

Установа, що 

прийняла 

рішення про 

проведення 

експерименту 

Установа, що 

провела 

експертизу 

заявки на 

проведення 

експеримент

у (коли, хто) 

Науковий 

керівник (П.І.Б., 

посада, н. 

ступінь, в. 

звання), 

науковці-

учасники екс. 

роб. 

Терміни 

проведен

ня 

експерим

енту 

Назва інновації, 

що розробляється 

(апробується) в 

ході 

експерименту 

Очікувані 

результати 

експерименту 

Отримані 

результати 

експеримент

у 

Заклади, установи, 

організації, на базі 

яких проводиться 

експеримент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Науково-методичне 

забезпечення 

підвищення 

кваліфікації 

інженерно-

педагогічних 

працівників вищих 

навчальних закладів  

І-ІІ рівнів акредитації” 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Щербак О.І., 

к.п.н., доцент, 

член-кор. АПН 

України, 

директор КППК 

ім.А.Макаренка; 

Лук’янова Л.Б., 

д.п.н., проф., зав. 

від. андрагогіки 

ІПООД НАПН 

України 

2008-

2010  

Cкладові 

науково-

методичного 

забезпечення 

щодо підвищення 

кваліфікації 

інженерно-

педагогічних 

працівників 

вищих 

навчальних 

закладів І-ІІ 

рівнів акредитації 

на андрагогічних 

засадах 

Розробка 

складових 

науково-

методичного 

забезпечення 

щодо 

підвищення 

кваліфікації 

інженерно-

педагогічних 

працівників 

вищих 

навчальних 

закладів І-ІІ 

рівнів 

акредитації на 

андрагогічних 

засадах 

Роблені 

складові 

науково-

методично-

го 

забезпечен-

ня щодо 

підвищення 

кваліфікації 

інженерно-

педагогіч-

них 

працівників 

вищих 

навчальних 

закладів І-ІІ 

рівнів 

акредитації 

на 

андрагогіч-

них засадах 

Київський 

професійно-

педагогічний 

коледж імені 

Антона Макаренка 

2. Методичні основи 

професійно-

педагогічного 

вдосконалення 

майстрів виробничого 

навчання 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Радкевич В.О. 

к.п.н., с.н.с., 

член-кор. 

НАПНУ 

2008-

2010  

Методичні 

основи 

професійно-

педагогічного 

вдосконалення 

майстрів 

виробничого 

навчання 

Розробка 

методичних 

основ 

професійно-

педагогічного 

вдосконалення 

майстрів 

виробничого 

навчання. 

 

Розроблені 

методичні 

основи 

професійно-

педагогічно-

го 

вдосконален

ня майстрів 

виробничого 

навчання 

Грицівське вище 

художнє професійне 

училище № 19 

Хмельницької 

області, 

Кролевецьке вище 

професійне 

училище № 23 

Сумської області, 

Сімферопольське 
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 ВПУ сервісу та 

дизайну АРК 

3. Проектування змісту 

професійної 

підготовки майбутніх 

інженерів-педагогів на 

андрагогічних засадах 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Тархан Л.З., 

д.п.н., доцент, 

зав. каф. 

технології та 

конструювання 

швейних виробів 

РВНЗ 

Кримський 

інженерно-

педагогічний 

університет; 

Лук’янова Л.Б., 

д.п.н., проф., зав. 

від. андрагогіки 

ІПООД НАПН 

України 

2008-

2010  

Програма курсу 

„Андрагогіка”; та 

її методичний 

супровід 

Розробка 

програми курсу 

„Андрагогіка” 

та його 

методичного 

супроводу 

Розроблено 

програму 

курсу 

„Андрагогіка

” та її 

методичний 

супровід 

РВНЗ Кримський 

інженерно-

педагогічний 

університет 

4. Проектування змісту 

професійної 

підготовки майбутніх 

викладачів на 

андрагогічних засадах 

 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Біда О.А., д.п.н., 

професор, дире-

ктор Інституту 

пед. освіти, 

соціальної роботи 

і мистецтва 

Черкаського нац. 

універ-ту 

імені Богдана 

Хмельницького;  

Лук’янова Л.Б., 

д.п.н., проф., зав. 

відділу 

андрагогіки 

ІПООД НАПН 

України 

2008-

2010  

Методичне 

забезпечення 

курсу андрагогіки 

Розробка 

методичного 

забезпечення 

курсу 

андрагогіки 

Розроблено 

методичне 

забезпечення 

курсу 

андрагогіки, 

програму 

курсу 

„Андрагогіка

” та її 

методичний 

супровід 

Інститут 

педагогічної освіти, 

соціальної роботи і 

мистецтва 

Черкаського 

національного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

 

 

5. Дидактичні засади 

викладання предмета 

„Будівельне креслення 

в ПТНЗ” 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Алексенко Г.В., 

директор 

Київського 

вищого 

професійного 

училища 

будівництва і 

дизайну. 

Дорошенко Н.І., 

наук. 

співробітник 

відділу 

2008-

2010  

Методичні 

рекомендації  

щодо викладання 

предмета 

„Будівельне 

креслення” в 

ПТНЗ 

Розробка  і 

впровадження 

методичних 

рекомендацій  

щодо 

викладання 

предмета 

„Будівельне 

креслення” в 

ПТНЗ 

Розроблені  і 

впроваджую-

ться 

методичні 

рекомендації  

щодо 

викладання 

предмета 

„Будівельне 

креслення” в 

ПТНЗ 

Київське вище 

професійне училище 

будівництва і 

дизайну 
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андрагогіки 

ІПППО НАПН 

України  

6. Інноваційні 

педагогічні технології 

підготовки педагога 

вищої школи 

 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Сисоєва С.О., 

д.п.н., професор, 

член-кор. НАПН 

України,  зав. від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України 

Гончарук Т.О., 

ст.. н. сп від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України 

Бобрицька В.І., 

д.п.н., доцент, в.о. 

завідувача 

кафедри теорії та 

історії педагогіки 

Київського 

міського 

педагогічного 

університету 

імені 

Б.Д.Грінченка 

2008-

2010  

Cкладові 

теоретичних і 

методичних засад 

впровадження 

дистанційної 

форми навчання у 

професійну 

підготовку 

вчителя  

Розробка 

складових 

теоретичних і 

методичних 

засад 

впровадження 

дистанційної 

форми 

навчання у 

професійну 

підготовку 

вчителя 

Розроблені 

складові 

теоретичних 

і методичних 

засад 

впроваджен-

ня 

дистанційної 

форми 

навчання у 

професійну 

підготовку 

вчителя 

 

Гуманітарний 

інститут Київського 

міського 

педагогічного 

університету імені 

Б.Д. Грінченка 
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7.  Інноваційні 

педагогічні технології 

підготовки педагога 

вищої школи 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Сисоєва С.О., 

д.п.н., професор, 

член-кор. НАПН 

України,  зав. від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України 

Артеменко І.Е., 

ст. н. сп. від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України;  

Мороз О.О., мол. 

н. сп. від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України 

Осадчий В.В. кан. 

п. н., доцент 

2008-

2010  

Теоретичні і 

методичні засади 

інформаційно-

технологічного 

забезпечення 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

економіки 

 

Розробка 

теоретичних і 

методичних 

засад 

інформаційно-

технологічного 

забезпечення 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

економіки 

 

Розроблені 

теоретичні і 

методичні 

засади 

інформацій-

но-

технологічно

го 

забезпечення 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

економіки. 

Національ-

ний 

університет 

ДПС України 

Інформаційно-

комп’рний центр 

Мелітопольського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Богдана 

Хмельницького 

8. Інноваційні 

педагогічні технології 

підготовки педагога 

вищої школи 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Сисоєва С.О., 

д.п.н., професор, 

член-кор. НАПН 

України,  зав. від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України 

Сігаєва Л.Є., ст. 

н. сп. від. 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України, к.п.н 

2008-

2010  

Андрагогічні 

засади 

застосування 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

професійній 

підготовці 

вчителя 

 

Розробка 

андрагогічних 

засад 

застосування 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

професійній 

підготовці 

вчителя 

 

Розроблено 

андрагогічні 

засади 

застосування 

сучасних 

інформаційн

их 

технологій в 

професійній 

підготовці 

вчителя 

 

ДВНЗ „Переяслав-

Хмельнитцький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія 

Сковороди” 

9. Інноваційні 

педагогічні технології 

підготовки педагога 

вищої школи 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Сисоєва С.О., 

д.п.н., професор, 

член-кор. НАПН 

України,  зав. від. 

інноваційних 

2008-

2010  

Теоретичні і 

методичні засади 

використання 

сучасних 

інформаційних 

Розробка 

теоретичних і 

методичних 

засад 

використання 

Розроблено 

теоретичні і 

методичні 

засади 

використан-

Вінницький 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 
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педагогічних 

технологій 

ІПООД НАПН 

України; 

Воловик П.М.  

технологій у 

підготовці 

майбутнього 

вчителя до 

науково-

дослідної роботи 

сучасних 

інформаційних 

технологій у 

підготовці 

майбутнього 

вчителя до 

науково-

дослідної 

роботи 

ня сучасних 

інформацій-

них 

технологій у 

підготовці 

майбутнього 

вчителя до 

науково-

дослідної 

роботи 

Дніпропетро

вський 

університет 

економіки та 

права 

Кременчуць-

кий інститут 

10. Аксіологічний підхід 

до змісту навчання і 

виховання майбутніх 

педагогів 

Всеукраїнський ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Хомич Л.О., 

проф., д.п.н. 

Виконавці: 

Султанова Л.Ю., 

зав. віддлу, к.п.н.;  

Лактіонова Г.М, 

с.н.с, д.п.н.;  

Усатенко Т.П., 

с.н.с., д.п.н.;  

Молчанова А.О.,  

с.н.с., к.п.н.; 

Шахрай Т.О., 

м.н.с., к.п.н.; 

Панченко В.В., 

с.н.с.;  

Тимчук Л.І., 

м.н.с.;  

Лапаєнко С.В., 

с.н.с., к.п.н.; 

Черепанова Г.Л., 

с.н.с., к.п.н.; 

Макаренко О.А., 

с.н.с., к.п.н. 

2008-

2010  

1.Концептосфера 

педагогічної 

аксіології. 

 

2.Аксіологічний 

підхід – основа 

формування 

цілісної 

особистості 

майбутнього 

педагога.  

 

1.Матеріали 

семінару  

 

 

2.Монографія 

 

 

 

 

 

 

Концепто-

сфера 

педагогічної 

аксіології: 

Матеріали 

філософсько-

методологіч-

ного 

семінару 

„Аксіологіч-

на 

концептосфе

ра 

педагогічної 

освіти” / Авт. 

ідеї і упор. 

Т.П. 

Усатенко – 

К.; Ніжин: 

Видавець ПП 

Лисенко 

М.М., 2010. – 

299 c. 

2.Аксіологіч

ний підхід – 

основа 

формування 

цілісної 

особистості 

1.Кафедра 

університетської та 

професійної освіти і 

права Інституту 

відкритої освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України. 

 

2.Кафедра етнології      

історико-

юридичного 

факультету  

Національного 

педагогічного 

університету  

імені. М.П. 

Драгоманова   
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майбутнього 

педагога: 

Монографія / 

За заг. ред. 

Л.О. Хомич. 

– Київ-

Ніжин: 

Видавець ПП 

Лисенко М.

М., 2010. – 

143 с. 

11. Розвиток творчої 

індивідуальності 

майбутнього педагога 

професійного 

навчання засобами 

мистецтва  

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Щербак О.І. - 

к.п.н., доцент, 

член-кор. АПН 

України, 

директор КППК 

ім.А. Макаренка;  

О.М. Отич - 

доктор. пед . 

наук, ст. н. с.; зав. 

відділу 

педагогічної 

естетики та етики 

ІПООД НАПН 

України 

 

2008-

2010  

Організаційно – 

методична 

система та 

технологія 

розвитку творчої 

індивідуальності 

майбутнього 

педагога  

засобами 

мистецтва. 

 

Розробка та 

експеримента-

льна перевірка 

ефективності 

організаційно – 

методичної 

системи та 

технології 

розвитку 

творчої 

індивідуально-

сті 

майбутнього 

педагога  

засобами 

мистецтва 

 

Розроблено 

та 

експеримен-

тально 

перевірено 

ефективність 

організацій-

но – 

методичної 

системи та 

технологію 

розвитку 

творчої 

індивідуаль-

ності 

майбутнього 

педагога  

засобами 

мистецтва 

Київський 

професійно-

педагогіч-ний 

коледж ім. А. Мака-

ренка 

 

12. Розвиток творчого 

потенціалу учнівської 

молоді засобами 

комп’ютерних 

технологій 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Іванов Є.О - 

директор ЗНЗ; 

Коновець С.В. -  

канд. пед. наук, 

ст.н.с. відділу 

педагогічної 

естетики та етики 

ІПООД НАПН 

України  

2008-

2010  

Впровадження 

комп’ютерних 

технологій в 

умовах 

профільного 

навчання; 

педагогічна 

взаємодія в 

системі 

“викладач-учень” 

у контексті 

комп’ютерного 

навчання         

Розробка та 

впровадження  

у навчальний 

процес програм  

з оволодіння 

образотворчим 

мистецтвом за 

допомогою 

комп’ютера 

Розроблено 

та 

впроваджено 

у навчальний 

процес 

програму з 

оволодіння 

образотвор-

чим 

мистецтвом 

за 

допомогою 

комп’ютера 

“Комп’ютер-

на графіка“ 

(автор – 

Багатопрофільна 

школа-комплекс №2 

м. Дніпрорудного 

Запорізької обл. 
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Г.П. Шкабє-

ріна), а 

також 

програму 

“Мистецтво. 

Експеримен-

тальна 

інтегрована 

програма з 

образотворчо

го мистецтва 

(1-4 класи)” 

(автор –

Коновець С.

В.).  

13. Розвиток творчого 

потенціалу учнівської 

молоді засобами 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Овсієнко Я. М. -  

Заслужений 

працівник освіти 

України, 

Відмінник освіти 

України, 

вчитель-

методист, 

директор 

Малобілозерської 

обласної гімназії 

інтернатного 

типу „Дивосвіт”; 

Соломаха С.О. -  

канд. пед. наук, 

ст.н.с. відділу 

педагогічної 

естетики та етики 

ІПООД НАПН 

України  

2008-

2010  

Виявлення 

педагогічних 

умов 

використання 

креативних 

освітніх 

технологій у 

процесі розвитку 

творчого 

потенціалу 

учнівської молоді 

 

Розробка 

концепції 

творчого 

розвитку учнів 

гімназії.  

 

Розроблено 

концепцію 

творчого 

розвитку 

учнів 

гімназії. 

Здійснені 

методичні 

розробки та 

плани 

урочних та 

позакласних 

занять з 

образотвор-

чого 

мистецтва, 

підготовлені 

методичні 

посібники 

“Образотвор

че мистецтво 

в початковій 

школі”, 

“Підготовка 

вчителя 

образотвор-

чого 

мистецтва” 

(автор – 

С.В.Конове-

ць) 

Малобілозерська 

обласна гімназія 

інтернат-ного типу 

“Дивосвіт” Василів-

ського району 

Запорізької обл. 
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14. Використання 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

у допрофесійній 

підготовці учнів 

в системі 

позашкільних закладів 

освіти 

 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Герасимова А. С. – 

відмінник освіти 

України, директор 

дитячого 

оздоровчо-

екологічного 

Центру 

Оболонського 

району м. Києва; 

О.М. Отич - д. 

пед. наук, ст. н. 

с.; зав. відділу 

педагогічної 

естетики та етики 

ІПООД НАПН 

України; 

Соломаха С.О. -  

канд. пед. наук, 

ст.н.с. відділу 

педагогічної 

естетики та етики 

ІПООД НАПН 

України 

2008-

2010  

Забезпечення 

реалізації потреби 

особистості у 

творчій 

самореалізації та 

організації 

змістовного 

дозвілля в 

позанавчальний 

час 

 

Розробка та 

експеримента-

льна перевірка 

програм, що 

забезпечують 

реалізацію 

потреб 

особистості у 

творчій 

самореалізації 

та організацію 

змістовного 

дозвілля в 

позанавчаль-

ний час 

 

Розроблено 

та 

експеримен-

тально 

перевірено 

програми, 

що 

забезпечують 

реалізацію 

потреб 

особистості у 

творчій 

самореаліза-

ції та 

організацію 

змістовного 

дозвілля в 

позанавчаль-

ний час 

 

Дитячий оздоровчо-

екологічний центр 

Оболонського р-ну 

м. Києва 

 

15. Використання 

концепції соціально-

етичного маркетингу у 

педагогічній 

організації 

культурного дозвілля 

школярів 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Свирида Л.В. – 

директор 

спеціалізованої 

школи № 267 м. 

Києва; 

Флегонтова Н.М. 

- ст.н.с. відділу 

педагогічної 

естетики та етики 

ІПООД НАПН 

України  

 

2008-

2010  

Концепція 

соціально-

етичного 

маркетингу у 

педагогічній 

організації 

культурного 

дозвілля 

школярів 

Розробити 

концепцію 

соціально-

етичного 

маркетингу у 

педагогічній 

організації 

культурного 

дозвілля 

школярів 

Розроблено 

концепцію 

соціально-

етичного 

маркетингу у 

педагогічній 

організації 

культурного 

дозвілля 

школярів; 

методичні 

розробки до 

планів 

позакласних 

занять 

спецкурсу 

„Основи 

маркетингу 

педагогічної 

організації 

культурного 

Гімназія № 267 

Дарниць-кого 

району м.Києва 
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дозвілля 

школярів” 

(автор 

Флегонтова 

Н.М.) 

16. Розвиток педагогічної 

майстерності 

викладача ВНЗ 

непедагогічного 

профілю в умовах 

інформаційно-

технологічного 

суспільства 

Установа НАПН 

України 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Солдатенко М.М.

, зав.відділу, 

д.п.н., ст.наук. 

сп., 

Лещенко М.П., 

Орлов В.Ф., 

Семеног О.М., 

Падалка О.С., 

Пилипчук В В., 

Грищенко О.А., 

Тринус О.В., 

Боровік О.М. 

2010-

2012 

Упровадження 

навчально-

методичних 

посібників в 

практику, 

апробація 

навчальних 

курсів 

Підвищення 

рівня 

педагогічної 

майстерності 

викладача ВНЗ 

непедагогічно-

го профілю 

Монографії, 

навчально-

методичні 

посібники, 

методичні 

рекомендації 

Національний пед. 

ун-т ім. 

М.П. Драгоманова; 

Миколаївський 

держ. ун-т ім. 

В.О. Сухомлинсько 

го; 

Південно 

український держ. 

ун-т. ім. 

К.Д. Ушинського 

(м. Одеса); 

Київськи 

індустріально-пед. 

коледж ім. 

А. Макаренка; 

Сумський держ. 

пед. ун-т імені 

А.С Макаренка; 

Вінницький націон. 

техн. ун-т;  

Гуманітарний ун-т 

Сумський обласний  

ін-т післядипломної 

освіти 
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17. Розвиток 

психологічної 

готовності педагогів 

до творчої професіної 

діяльності 

загально 

академічні 

установи 

ІПООД НАПН 

України 

ІПООД 

НАПН 

України 

Науковий 

керівник – 

Помиткін Е.О., 

завідувач відділу, 

д.пс.н., ст.н.сп. та 

Тихонова І.І., 

директор Палацу 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

Солом’янського 

р–ону м. Києва; 

Науковці–

учасники – всі 

співробітники 

відділу та Палацу 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

Солом’янського 

р–ону м. Києва 

2008–

2010  

Система 

удосконалення 

професійної 

компетентності та 

діяльності 

керівників 

гуртків 

позашкільного 

закладу 

 Методичні    

рекомендації 

щодо системи 

удосконалення 

професійної 

компетентності 

та діяльності 

керівників 

гуртків 

позашкільного 

закладу 

– Миколаївська 

спеціалізована школа 

„Академія дитячої 

творчості”, 

м. Миколаїв; 

Палацу творчості дітей 

та юнацтва 

Солом’янського р-ну 

м. Києва; 

Гімназії № 153 

ім. О.С.Пушкіна 

м. Києва; 

Київський міський 

педагогічний 

університет імені 

Б.Д.Грінченка 

Вищого училища 

КНТЕУ м. Києва; 

Київського педагогічного 

університету імені 

М.П. Драгоманова; 

Київського 

національного 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

 

 

 

 

 

Вчений секретар     С.В. Лапаєнко  

 

 

 


