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ЧАСТИНА І.
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
У 2013 році діяльність Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України спрямовувалася на розв’язання таких завдань:
 здійснення наукової, науково-дослідної та науково-організаційної
діяльності згідно зі Статутом установи, перереєстрація спеціалізованої та
робочої вчених рад;
 виконання фундаментальних досліджень з проблем педагогічної освіти і
освіти дорослих відповідно до перспективного та тематичного планів
наукових досліджень на 2013 р.; впровадження результатів завершених
наукових досліджень;
 підготовка відділу профорієнтації і психології професійного розвитку до
звіту на засіданні Президії НАПН України у грудні 2013 р.;
 участь у конкурсі проектів наукових досліджень, виконання яких
розпочинається у 2014 р.;
 участь у розробленні Основних напрямів досліджень з педагогічних і
психологічних наук в Україні, галузевої Концепції розвитку неперервної
педагогічної освіти, Концепції розвитку післядипломної освіти й реалізації
Концептуальних засад розвитку багаторівневої педагогічної освіти в
Україні, інших нормативних документів у галузі освіти;
 налагодження співпраці з Міністерством освіти і науки України та
Міністерством соціальної політики України; реалізацію заходів на
виконання Програми спільної діяльності МОНмолодьспорту України та
НАПН України на 2011-2013 рр.; участь у міжнародних та всеукраїнських
освітянських виставках, конференціях, семінарах, круглих столах, що
проводилися МОН України та Мінсоцполітики України спільно з НАПН
України;
 зміцнення міжнародних наукових зв’язків, проведення спільних
міжнародних наукових заходів (зокрема V Міжнародного Польськоукраїнського форуму) та друкування спільних наукових видань;
 оптимізацію якісного складу наукових кадрів установи; залучення до
навчання в аспірантурі й докторантурі досвідчених практичних працівників
навчальних закладів різних рівнів акредитації; систематичного проведення
для них наукових семінарів з актуальних проблем організації та здійснення
наукових досліджень;
 систематичне видання фахових науково-методичного журналу «Педагогіка і
психологія професійної освіти» та збірників наукових праць: «Освіта
дорослих: теорія, досвід, перспективи», «Професійна освіта: педагогіка і
психологія: польсько-український, українсько-польський щорічник»,
«Естетика і етика педагогічної дії», «Порівняльна професійна педагогіка»;
 відзначення 125-ої річниці від дня народження А.С. Макаренка та 20-ї
річниці утворення Інституту, видання Бібліографічного покажчика праць
науковців установи за 2008-2013 рр.
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У 2013 році розпочалось дослідження 1 фундаментальної теми і
завершилось дослідження 7 фундаментальних тем. Їх виконання здійснювалося
відповідно до плану НДР та технічних завдань. Всього за результатами виконання
наукових досліджень у 2013 році опубліковано 12 наукових праць, серед яких:
наукова продукція (3 монографії); науково-виробнича продукція (7 посібників,
1 методичні рекомендації); довідкова продукція (1 бібліографічний покажчик).
Опубліковано 153 наукові статті, в тому числі у наукових фахових виданнях – 112,
у міжнародних виданнях – 33, у зарубіжних виданнях, що входять до
наукометричних баз даних – 8, тези – 7.
Науковими співробітниками Інституту підготовлено і успішно проведено
26 масових заходів, включених до Плану роботи НАПН України на 2013 р.,
зокрема Міжнародного Польсько-українського форуму та Всеукраїнського
форуму з міжнародною участю, 8 міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій, 5 наукових семінарів, 3 педагогічних читань, 6 круглих
столів. Співробітники Інституту узяли участь у 111 масових науково-практичних
заходах, у тому числі 49 міжнародних, з них 16 проведено за межами України.
Інститут став учасником 4 освітянських виставок, в ході яких було організовано і
проведено 4 круглі столи й представлено 4 виставки наукових праць
співробітників установи. У ході виставок Інститут став лауреатом Національного
конкурсу «Видатні наукові досягнення» у номінації «Інноваційні проекти,
педагогічні технології», отримав 1 золоту медаль та 1 срібну медаль. Наукові
співробітники Інституту відзначені 11 Почесними дипломами за особистий
творчий внесок в удосконалення змісту навчально-вихового процесу та активну
участь у розробці й упровадженні освітніх інновацій.
У 2013 р. продовжувалося упровадження результатів завершених наукових
досліджень та здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. Всього у
звітному році за видами продукції упроваджувалось 53 одиниці, зокрема, наукова,
науково-виробнича, навчальна, довідкова продукція. Усього моніторингом було
охоплено 103 об’єкти упровадження.
У 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 Інституту захищено:
1 докторську та 3 кандидатські дисертації за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна
педагогіка та історія педагогіки», а також 4 докторські та 11 кандидатських
дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти».
В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у 2013 р.
працювало 105 осіб, з них 87 осіб – наукові працівники, у тому числі: 3 дійсні
члени НАПН України, 3 члени-кореспонденти НАПН України, 25 докторів наук,
41 кандидат наук, 21 – науковець без ступеня, 11 сумісників з інших установ і
організацій, 22 наукові кореспонденти.
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ІІ.2.Фундаментальні дослідження
У 2013 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України виконувалося 8 фундаментальних наукових досліджень відповідно до
5 наукових напрямів.
Напрям 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка:
Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу у
зарубіжних країнах (РК № 0111U000189).
Напрям 12. Психологія особистості. Соціальна психологія:
Психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного персоналу
(РК № 0111U001469).
Напрям 17. Психологія професійної освіти, організаційна психологія та
психологія праці:
Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти
(РК № 0111U002606).
Напрям 25. Теоретико-методичні засади освіти дорослих:
Теоретико-методологічні
і
методичні
засади
освіти
дорослих
(РК № 0111U000415).
Напрям 30. Педагогічна освіта:
1. Інформаційно-технологічне
забезпечення
професійної
підготовки
сучасного вчителя (РК № 0111U000188);
2. Загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах
постіндустріального суспільства (РК № 0111U002514);
3. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності
викладачів
вищих
педагогічних
навчальних
закладів
(РК № 0111U001665);
4. Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів у
педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх школах
(РК № 0113U002104).
У 2013 р. завершено виконання 7 фундаментальних НДР:
1. «Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу у
зарубіжних країнах», РК № 0111U000189, 2011-2013.
У звітному році над темою працювало 6 виконавців. Науковий керівник
НДР – Авшенюк Н.М., старший науковий співробітник, кандидат педагогічних
наук.
Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2013 р. (третій етап дослідження) є:
1.1.
1.1.1. Виявлення й обґрунтовання ключових тенденцій запровадження
компетентнісного підходу до педагогічної освіти у зарубіжних країнах, а саме:
– поліпшення якості педагогічної освіти шляхом розвитку сучасних
компетентностей вчителів;
6

– впровадження компетентнісно-кваліфікаційного підходу у професійну
підготовку вчителів;
– розвиток компетентнісно-діяльнісної освіти, спрямованої на комплексне
засвоєння різних знань та способів їх практичного використання;
– цілісний підхід до запровадження компетентностей у національні
системи педагогічної освіти;
– класифікація компетентностей педагогів за трьома групами (співпраця;
робота з технологіями; робота в суспільстві та із суспільством);
– обґрунтування конкретних характеристик професійних компетентностей
відповідно до функцій педагогів;
– уточнення сутності поняття «компетентність вчителя» як здатності, що
має три складову психологічну будову, яка забезпечує здійснення діяльності
(потреби; здібності; вміння);
– концептуалізація проблеми компетентнісного підходу в європейській
педагогічній освіті пов’язується з соціально-культурною перспективою та з
ефективною педагогічною освітою і ефективною діяльністю;
– актуалізація розвитку у вчителів глобальної, міжкультурної,
громадянської та інклюзивної компетентностей;
– забезпечення
особистісно-розвивального
характеру
професійної
підготовки і ефективної самореалізацію та саморозвиток вчителів;
– реорганізація педагогічної практики з урахуванням сучасних вимог до
майбутньої діяльності вчителів та структури їх професійної компетентності.
1.1.2. Розроблення концептуалольних положень щодо:
– формування професійних стандартів педагогічної освіти на основі
компетентностей;
– розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів в умовах
ВНЗ;
– формування інклюзивної компетентності вчителів в умовах вищої
педагогічної освіти.
1.1.3. Створення методики формування професійних стандартів на основі
компетентнісного підходу, що передбачає розробку модульних програм,
заснованих на діяльнісно-орієнтованих технологіях, а також оцінювання
професійної компетентності за модульними програмами.
Узагальнення результатів дало підстави для формулювання рекомендацій
щодо творчого використання ідей позитивного зарубіжного досвіду професійної
підготовки педагогів в Україні на основі компетентностей, зокрема на
стратегічному, теоретичному та організаційно-змістовому рівнях.
1.2.Продукція, підготовлена за темою:
1.2.1.Наукова продукція:
Рукописи монографій:
1.2.1.1. «Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних
країнах: теорія і практика» (17,5 др. арк.);
1.2.1.2. «Емоції в системі навчання і освіти» (12,0 др. арк.).
1.2.2.Науково-виробнича продукція:
Рукописи методичних рекомендацій:
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1.2.2.1. «Розвиток міжкультурної компетентності вчителів у США, Великій
Британії, Канаді, Австралії» (4,0 др. арк.);
1.2.2.2. «Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу
для дошкільних закладів ФРН» (2,0 др. арк.);
1.2.2.3. «Освіта дорослих як галузь розвитку компетентності педагога ВНЗ»
(4,0 др. арк.);
1.2.2.4. «Формування інклюзивної компетентності вчителів в університетах
Швейцарії» (3,0 др. арк.).
1.2.5. Статті – опубліковано 16, з них у вітчизняних наукових фахових
виданнях – 12; у зарубіжних виданнях – 4.
1.2.6. Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
1. Авшенюк Н.М. Розвиток глобальної компетентності сучасних педагогів в
університетах США // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 74. – Ч. 1. – С. 93
– 298.
2. Десятов Т.М. Концепція впровадження сучасних стандартів професійної
освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного
підходу : зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка: наук.
журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К.; Хмельницький: ХНУ, 2013. – Вип. 1. –
С. 145–154.
3. Постригач Н.О. Організація післядипломної підготовки вчителів іноземних
мов в Італії (1990-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) // Вісник Черкаського
національного університету. Серія. Педагогічні науки. – № 15 (268). – 2013.
– С 114-122.
2. «Психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного
персоналу», РК № 0111U001469, 2011-2013.
У звітному році над темою працювало 10 виконавців. Науковий керівник
НДР – Помиткін Е.О., професор, доктор психологічних наук.
Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2013 р. (третій етап дослідження) є:
2.1.
- обґрунтування духовно-особистісного підходу до розвитку духовної
культури педагогічного персоналу, специфічною ознакою якого є поєднання
змістових категорій духовності з функціональними процесами психологічної
структури особистості;
- визначення принципів, на яких ґрунтується духовно-особистісний підхід:
принцип
духовно-особистісної
інтеграції;
принцип
ієрархічності
(підпорядкування); принцип ціннісно-смислової детермінації;
- виявлення психологічних умов розвитку духовної культури педагогічного
персоналу: етична, естетична та інтелектуальна розвиненість особистості та її
внутрішнього світу на основі відданості духовним цінностям Добра, Краси та
Істини й Любові, що мають виступати в єдності, послідовності та цілісності в усіх
психолого-педагогічних навчально-виховних заходах у системі освіти та
ефективно протидіяти проявам зла, спотвореності, брехні;
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- визначення психологічних умов розвитку емоційно-почуттєвої складової
духовної культури педагогічного персоналу: мотивація педагогічних працівників
до самовдосконалення в руслі Краси, Добра, Істини та Любові, їх обізнаність зі
змістом та закономірностями розвитку емоційно-почуттєвої сфери особистості,
оволодіння практичними навичками керування власними емоційно-почуттєвими
станами та мистецтвом створення сприятливої психологічної атмосфери на уроці;
- визначення принципу одухотворення як позитивного ефекту духовно
спрямованої навчальної діяльності через творення, збереження та продукування
цінностей духовної культури у внутрішньому та зовнішньому світах;
- обґрунтування критеріїв готовності учасників освітнього діалогу до
розкриття свого внутрішнього світу та готовності до його зміни (формування
установки на саморозкриття, довіру та прийняття всіх учасників, на значущість
Іншого у пізнанні світу та на ставлення до себе як до Іншого у самопізнанні, на
включеність у малі та великі культурні діалоги щодо духовних цінностей, ідеалів
Добра, Краси та Істни);
- розроблення діалогічних методів розвитку самосвідомості як компоненту
духовної культури, відповідно до положення про принципово діалогічну природу
самосвідомості (модифікація таких методів як маєвтичний діалог, урок-діалог,
діалог-згущення, діалог за пакетом текстів та ін. через введення в них і
загострення тематики духовних цінностей, ідеалів Добра, Краси та Істини), а
також методів духовного самовдосконалення через долучення до головних
надбань духовної думки людства (тренінгів та інтерактивних комплексів з
розширення репертуару методів духовного самовдосконалення, навичок духовнопедагогічної комунікації, духовно спрямованої гармонізації емоційного та
характерологічного вимірів особистості);
- визначення принципу встановлення «поля довіри» між педагогом і учнем
для розвитку в них вищої духовної форми спілкування – «спілкування сердець»
через ознайомлення вчителів із засобами, прийомами, методами духовнопедагогічної комунікації та механізмами духовного розвитку особистості,
життєвим досвідом високодуховних особистостей; духовними практиками, які
сприяють самопізнанню тощо.
2.2.Продукція, підготовлена за темою:
2.2.1.Наукова продукція:
Надруковано посібники:
2.2.1.1. «Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості» (8,0
др. арк.);
2.2.1.2. «Психологія і педагогіка праці особистості» (8,0 др. арк.)
Рукописи розділів посібника:
2.2.1.3. «Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної
діяльності педагогів» (8,0 др. арк.)
2.2.2.Науково-виробнича продукція:
Рукописи розділів методичних рекомендацій:
2.2.2.1. «Психодіагностика
особливостей
невротичного
характера
майбутнього педагога» (2,5 др. арк.);
2.2.2.2 «Розвиток особистісно-професійних якостей духовної культури
педагогічних працівників» (2,0 др. арк.);
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2.2.2.3. «Психологічні умови розвитку інтелектуальної складової духовної
культури педагогічного персоналу» (2,0 др. арк.);
2.2.2.4. «Теоретичні засади розвитку комунікативної складової духовної
культури педагогічного персоналу» (2,0 др. арк.);
2.2.2.5. «Сутність
та
методи
духовно-моральної
самоактуалізації
майбутнього педагога» (2,5 др. арк.).
2.2.5. 45 наукових статей, зокрема, 40 – у фахових виданнях, 5 – у
міжнародних виданнях.
2.2.6. Найвагоміші публікації за темою дослідження:
1. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного
персоналу: посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. –
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 174 с.
2. Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу
особистості : посібник / Е.О. Помиткін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. –
144 с.
3. Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості: посібник /
В.В. Рибалка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 128 с.
3. «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти»,
РК № 0111U002606, 2011-2013.
У звітному році над темою працювало 8 виконавців. Науковий керівник
НДР – Ігнатович О.М., старший науковий співробітник, кандидат психологічних
наук.
Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2013 р. (третій етап дослідження) є:
3.1.
- обґрунтування ідеї персонологізації професійної орієнтації в системі
педагогічної освіти;
- розроблення концепції професійної орієнтації в системі педагогічної
освіти, що ґрунтується на культурно-історичній методології;
- обгрунтування положень щодо: 1) особистості як цілісної культурноісторичної системи різнобічних та багатоаспектних психічних утворень;
2) професійної
орієнтації
як
інтегральної
системи
інформаційнопрофесіографічної,
діагностико-прогностичної,
професійно-консультативної
діяльностей особистості; 3) психологічної готовності педагогічного працівника до
профорієнтаційної діяльності як складного психічного утворення особистості, що
виникає, формується та розвивається у ході здійснення соціально-педагогічних
форм профорієнтаційної діяльності та в своєму розвитку передбачає послідовний
перехід її якісних станів від елементарних до досконалих;
- визначення принципів подвійності самосвідомості, персоналізації,
універсалізації суб’єктів професійної орієнтації як вихідні положення
персонологічного підходу;
- обґрунтування критеріїв успішності профорієнтаційної діяльності в
системі педагогічної освіти: активність суб’єктів профорієнтаційної діяльності,
психологічна готовність, педагогічних працівників до профорієнтаційної
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діяльності, сформованість профорієнтаційних компетенцій педагогічних
працівників;
- розроблення психологічних моделей: особистості інноваційного педагога;
психологічної готовності особистості до навчання за педагогічним фахом;
професійного самоставлення майбутніх педагогів; мотиваційної готовності
майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи; психологічної готовності
педагогічних працівників до профорієнтаційної діяльності, психологічної
допомоги безробітним педагогічним працівникам;
- розроблення та апробування комплексу методів: а) профорієнтаційного
проектування освітньо-професійного шляху особистості; б) реалізації
інноваційних
профорієнтаційних
засобів
(інституалізації,
презентації,
безпосереднього
використання,
розповсюдження
та
традиціоналізації
профорієнтаційних інновацій, складання індивідуальних портфоліо особистості,
створення когнітивних карт – схематизації професійного самовизначення
особистості);
- визначення психологічних умов профорієнтаційної діяльності в системі
педагогічної
освіти:
забезпечення
суб’єктів
професійної
орієнтації
професіографічним та психодіагностичним матеріалом; сприяння розвитку
психологічної готовності педагогічних працівників до профорієнтаційної
діяльності та їх здатності до використання інноваційних засобів профорієнтації;
створення організованого профорієнтаційного простору з метою допомоги
учнівській молоді в проектуванні власного освітньо-професійного шляху та
формування в них психологічної готовності до навчання в вищих педагогічних
навчальних закладах; забезпечення розвитку професійного самоставлення
майбутніх педагогів протягом навчання в вищому педагогічному навчальному
закладі; сприяння професійному становленню та успішній соціальнопсихологічній адаптації педагогічних працівників у професійній діяльності;
надання психологічної допомоги безробітним педагогічним працівникам;
- обґрунтування психологічних закономірностей професійної орієнтації в
системі педагогічної освіти: соціокультурна зумовленість завдань, місії та мети
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти; зумовленість ефективності
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти психологічною готовністю,
профорієнтаційними компетенціями, інноваційною культурою педагогічних
працівників; прямопропорційна залежність усвідомленого професійного визначення
особистості та її активності; прямопропорційна залежність усвідомленого
професійного визначення особистості та її персоналізації;
- виявлення тенденцій покращення стану професійної орієнтації в системі
педагогічної освіти: її аксіологізація (визначення складу та ієрархії цінностей
профорієнтаційної діяльності) та інноватизація (створення інноваційного
середовища, розвитку інноваційної культури);
- розроблення методичних засобів (професіографічного матеріалу,
психодіагностичних
та
корекційно-розвивальних
методик,
методичних
рекомендацій) для забезпечення ефективної профорієнтаційної діяльності у:

вищих педагогічних, професійно-педагогічних навчальних закладах ІІV рівнів акредитації та інститутів післядипломної педагогічної освіти:
а) професіограми професій педагогічного спрямування (соціальний педагог,
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соціальний працівник, учитель); б) комплекс психодіагностичних методик для
професіографічного дослідження; методика вивчення компонентів психологічної
готовності абітурієнтів до професійного навчання за педагогічним фахом «СПГ»,
анкета для виявлення профілю професійного самоставлення особистості; комплекс
психодіагностичних методик для визначення мотиваційної готовності майбутніх
педагогів до профорієнтаційної роботи; методика визначення конфігурації
мотиваційних ліній поведінки особистості майбутнього вчителя при здійсненні
профорієнтаційної роботи; комплекс психодіагностичних методик визначення
готовності педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи; методика
самооцінки фахової інноваційної культури педагогічних працівників «СФІКП»; в)
технології розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників;
програма розвитку мотиваційної готовності майбутніх педагогів до
профорієнтаційної роботи; г) методичні рекомендації щодо удосконалення
професіографічного і психодіагностичного забезпечення профорієнтації в системі
педагогічної освіти; методичні рекомендації щодо розвитку психологічної
готовності до професійного навчання за педагогічним профілем;

педагогічних класах та університетах майбутнього вчителя: батарея
тестів діагностики готовності учнів до вибору професії, виявлення їх спрямованості
на саморозвиток, визначення характеристик специфіки прийняття рішень та
стратегій мислення; програми навчально-розвивальних курсів «Психологія
командотворення, партнерської взаємодії та лідерства» (для 8-х класів),
«Психологія саморозуміння та професійного самовизначення»(для 9-х класів),
«Розвиток навичок роботи з інформацією та планування кар’єри» (для 10-х
класів); програма факультативних занять «Психологія життєвого і професійного
успіху» (для 11-х класів); центрах зайнятості: профорієнтаційні технології
психологічної допомоги безробітним педагогічним працівникам.
3.2.Продукція, підготовлена за темою:
3.2.1.Наукова продукція:
Рукописи розділів монографії:
3.2.1.1. «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти»
(15,5 др. арк.).
3.2.2.Науково-виробнича продукція:
Рукописи розділів посібника:
3.2.2.1. «Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі
педагогічної освіти» (11,0 др. арк.).
3.2.3.Навчальна продукція:
Рукописи розділів підручника:
3.2.3.1. «Професійна орієнтація» (11,5 др. арк.).
3.2.5. 13 наукових статей, зокрема 9 – у фахових виданнях, 4 – у
міжнародних виданнях.
3.2.6. Найвагомішіпублікації за темою дослідження:
1. Ігнатович О.М. Інноваційні засоби профорієнтації інтелектуально
обдарованих старшокласників / О.М. Ігнатович // Професійне
самовизначення як детермінанта особистісного розвитку інтелектуально
обдарованих старшокласників: матеріали круглого столу, 21 березня
2013 р., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 44-51.
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2. Ignatowicz О. Podstawy teoretyczno-metodologiczne innowacji pedagogscznych
/ O. Ignatowicz // Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny. – Radom,
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2013. – S. 786-797.
3. Siniawskij V. Profesionalne ksztaltowanie wlasnej osobowosci: aspekt
psychologiczno-pedagogiczny / V. Siniawskij // Interdyscyplinarność pedagogiki.
Kraków, 2013. – S. 718-727.
4. Литвинова Н. Психологічне забезпечення самовизначення обдарованої
особистості у процесі профінформаційної роботи // Професійне
самовизначення як детермінанта особистісного розвитку інтелектуально
обдарованих старшокласників: матеріали круглого столу, 21 березня 2013
р., м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 26-35.
5. Литвинова Н. І., Заєць І. В. Мистецтво педагогічної взаємодії у процесі
профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю // Педагогічна
майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб.
матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф.
О.П. Рудницької / [голов. ред.: І. А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена
Буковина, 2013. – С. 372-376.
6. Єгорова Є. В. Соціальна зрілість як складова психологічної готовності
особистості до професійного навчання за педагогічним фахом // Духовна
культура педагога як умова розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників: VII Всеукраїнський фестиваль науки, 23 травня 2013 р.,
м. Київ. – К. Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 100-107.
7. Шевенко А. М.
Соціально-психологічний
супровід
професійного
самовизначення учнів // Практичний психолог: Школа. – К. – № 11. – 2013.
– С. 30-37.
4. «Теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих»,
РК № 0111U000415, 2011-2013.
У звітному році над темою працювало 9 виконавців. Науковий керівник
НДР – Лук’янова Л.Б., професор, доктор педагогічних наук.
Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2013 р. (третій етап дослідження) є:
4.1.
- визначення змісту поняття «освіта дорослих» на трьох рівнях:
інституційному (як система установ і організацій, призначених для реалізації
великого комплексу різноманітних освітніх послуг); соціальному (як спосіб життя
сучасної людини); процесуальному (як процес, спрямований на реалізацію
особистісних потреб дорослої людини) та особистісно значущому (що
характеризується рівнем готовності особистості до участі в сфері праці, до різних
видів соціальної діяльності);
- обґрунтування соціально-психологічних особливостей дорослої людини,
яка навчається: а) усвідомлення себе самостійною, самокерованою особистістю;
б) накопичення життєвого (побутового, професійного, соціального) досвіду, який
стає важливим джерелом навчання; в) готовність до навчання (мотивація)
визначається намаганням за допомогою навчальної діяльності вирішувати свої
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життєво важливі проблеми і досягати конкретної мети; г) прагнення до
невідкладної реалізації отриманих знань, умінь, навичок і якостей;
д) обумовлення навчальної діяльності тимчасовими просторовими, професійними,
побутовими, соціальними чинниками (умовами). Ці характеристики є підґрунтям
у визначенні підходу до організації процесу навчання дорослих;
- обґрунтування основних напрямів розвитку освіти дорослих: формування
у дорослих потреби й здатності до самонавчання; забезпечення доступу до будьяких видів і типів освіти на основі індивідуальних здібностей; формування
міждисциплінарних програм для здобуття паралельних і додаткових
спеціальностей; надання можливостей для вільного вибору різних видів навчання
– формального, неформального, інформального;
- виявлення провідних чинників розвитку освіти дорослих в Україні: ініціатива
й активність громадських організацій; фінансова підтримка органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування; індивідуальна ініціатива самих
дорослих громадян України;
- обґрунтування психологічних закономірностей навчання дорослих та
закономірностей
адаптації
дорослого
населення
в
умовах
іншого
лінгвокультурного середовища;
- визначення основних напрямів професійної діяльності педагога-андрагога:
навчання, консультування, надання соціальної допомоги та виконання
організаційно-управлінських функцій у середовищі дорослих людей;
обґрунтування
професійних
компетенцій
педагога-андрагога:
методологічна; андрагогічна; предметно-методична; особистісна; комунікативна;
- визначення сукупності знань, необхідних педагогу-андрагогу:
методологічні;
психолого-педагогічні
знання
про
дорослу
людину;
загальнокультурні знання і уміння; теоретико-технологічні знання щодо активних
методів і форм навчання дорослих, а також шляхи їх використання на практиці;
методичні знання; практико-технологічні знання й організаторські уміння щодо
створення оптимальних умов ефективної групової роботи; проектувальні знання і
вміння;
- обґрунтування сутності андрагогічної підготовки як: а) цілеспрямованого,
поетапного, системного процесу навчання, що грунтується на андрагогічних
принципах, передбачає використання відповідних технологій навчання,
спрямований на формування готовності майбутніх викладачів до андрагогічної
діяльності; б) сукупності наперед запланованих і розроблених заходів навчання й
виховання майбутнього фахівця щодо організації навчальної діяльності дорослих
з урахуванням особливостей навчання різних категорій дорослих людей;
- розроблення психолого-педагогічних та андрагогічних засад адаптації
дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища (зокрема,
психологічна і мовно-культурна адаптація);
- визначення змісту поняття «професійне навчання безробітних», виявлення
специфіки та визначення складових професійного навчання безробітних;
розроблення принципів професійного навчання безробітних на виробництві;
- виявлення педагогічних умов формування гендерної культури педагога у
процесі професійної підготовки: упровадження ,,гендерного компоненту” як
складової процесу професійної підготовки педагогів, регламентованого
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нормативними документами, навчальними планами і програмами дисциплін, що
включає інформацію з гендерної проблематики та спеціально організовані види
діяльності, спрямовані на формування готовності майбутніх учителів до гендерно
орієнтованого навчання й виховання дітей і молоді (створення ситуацій
інтерактивного навчально-виховного середовища, що зумовлює усвідомлення
особливостей гендерної соціалізації майбутніми педагогами; проектування
ситуацій освітнього середовища на засадах розвитку діалогу „маскулінної”,
„андрогічної” і „фемінної” культур);
- визначенняособливостей модульного навчання з креслення робітників
технічного і будівельного профілю на основі принципів модульної системи
навчання;
- виявлення соціально-психологічних тенденцій навчання дорослих (акцент
на взаємодії, комунікації дорослих;висока ступінь свободи); тенденцій розвитку
освіти дорослих в Україні (здійснення глобалізаційних та інтеграційних процесів;
інформатизація
суспільства;
трансформація
змісту
освіти
дорослих;
упровадження інформаційних технологій в освіті дорослих; створення
громадських об’єднань);
тенденції розвитку освіти дорослих у Російській Федерації (становлення і
розвиток андрагогіки; розвиток неформальної освіти дорослих; поширення
дистанційних технологій навчання дорослих; підвищення ролі професійного
навчання незайнятого населення).
4.2. Продукція, підготовлена за темою:
4.2.1. Наукова продукція:
Рукописи розділів монографій:
4.2.1.1. «Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади» (17,5 др. арк.);
4.2.1.2.«Професійне
навчання
дорослого
населення:
теоретикометодологічні засади» (15,0 др. арк.);
4.2.1.3. «Формування наукової картини світу у дорослих» (10,0 др. арк.).
Концепція:
4.2.1.4. «Концепція розвитку освіти дорослих» (1,0 др. арк.).
4.2.2.Науково-виробнича продукція:
Рукопис посібника:
4.2.2.1. «Сучасні технології освіти дорослих»(10,5 др. арк.)
Рукопис методичних рекомендацій:
4.2.2.2. «Методичні засади підвищення графічної грамотності робітників за
кредитно-модульною системою» (1,5 др. арк.);
4.2.4. Довідкова продукція:
Рукопис термінологічного словника:
4.2.4.1. «Освіта дорослих» (4,0 др. арк.)
4.2.5. 18 наукових статей, зокрема, 10 – у фахових виданнях, 8 – у
зарубіжних виданнях, що входять до наукометричних баз даних.
4.2.6. Найвагоміші публікації за темою дослідження:
1. Ничкало Н.Г. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у
діалектичному взаємозв’язку / Нелля Ничкало // Теорія і практика
управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка,
соціологія. – 2013. – № 2. – С. 42–53.
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2. Nyczkalo N. Relacja “czlowiek-praca” jako podstawa interdyscyplinarnosci
pedagogiki jako nauki / Nella Nyczkalo // Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej
subdyscypliny / Pod redakcia Zofii Szaroty, Franciszka Szloska. – Krakiw;
Warszawa; Radom, 2013. – S. 289-301.
3. Lukjanova L.B. Rzeczywiste miejsce andragogiki w systemie nauk o ksztatceniu
i wychowaniu / Larisa Lukjanova // Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej
subdyscypliny / Pod redakcia Zofii Szaroty, Franciszka Szloska. – Krakiw;
Warszawa; Radom, 2013. – S. 350-356.
4. Лук’янова Л.Б. Андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх
процесах дорослої людини / Лариса Лук’янова // Професійне становлення
особистості: проблеми і перспективи : матеріали VІІ міжнародної науковопрактичної конференції / за ред. Н.Г. Ничкало. – Хмельницький : «ХНУ»,
2013. – С.27-30.
5. «Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки
сучасного вчителя», (РК № 0111U000188), 2011-2013 рр.
У звітному році над темою працювало 10 виконавців. Науковий керівник
НДР – Огієнко О.І., професор, доктор педагогічних наук.
Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2013 р. (третій етап дослідження) є:
5.1.
– обґрунтування закономірностей впровадження інформаційнотехнологічного забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя:
інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки сучасного
вчителя залежить від можливостей інформаційного суспільства, інформаційного
освітнього середовища, від психолого-педагогічних умов, в яких воно
упроваджується;
ефективність
інформаційно-технологічне
забезпечення
професійної підготовки сучасного вчителя залежить від дидактичної єдності
змістової та процесуальної складових професійної підготовки майбутнього
вчителя; ефективність інформаційно-технологічне забезпечення професійної
підготовки сучасного вчителя залежить від спрямованості практико орієнтованої
пізнавальної діяльності на вирішення професійно значущих завдань;
– обґрунтування наукових принципів запровадження інформаційнотехнологічного забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя, зокрема
принципів інформаційної зумовленості підготовки сучасного вчителя,
інформаційної
системності
та
цілісності
інформаційно-технологічного
забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя, змістового насичення
інформаційно-технологічного
забезпечення,
інтегративної
когерентності,
інформаційного резонансного впливу;
– подальший розвиток теорії дидактичної єдності змістової та
процесуальної сторін навчання через обґрунтування інформаційно-технологічного
забезпечення професійної підготовки вчителя як системи, що складається з двох
взаємозв’язаних складових – інформаційної та технологічної, метою якого є
забезпечення умов для педагогічно ефективної багаторівневої інформаційної
взаємодії між викладачами та студентами;
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– виявлення тенденцій інформаційно-технологічного забезпечення
професійної
підготовки
сучасного
вчителя,
зокрема,
тенденції
гуманізації,тенденції конвергенції, тенденції створення інформаційного
освітнього середовища,тенденції переходу до моделі навчання, заснованої на
інформаційній діяльності та інформаційній взаємодії, тенденції орієнтації на
саморозвиток майбутнього вчителя, тенденції пріоритетності креативної
діяльності майбутнього педагога у процесі навчання,тенденції формування
інформаційної культури майбутнього вчителя.
– розроблення та обґрунтування моделі інформаційно-технологічного
забезпечення підготовки майбутнього вчителя та моделі інтегрованого навчання
у професійній підготовці вчителя та визначення комплексу психологопедагогічних умов їх упровадження у процес підготовки майбутнього вчителя;
–
виокремлення
організаційно-методичних
умов
впровадження
інформаційно-технологічного забезпечення у професійну підготовку майбутнього
вчителя.
5.2.Продукція, підготовлена за темою:
5.2.1.Наукова продукція:
Рукописи розділів монографії:
5.2.1.1. «Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне
забезпечення»(13,0 др. арк.)
5.2.2.Науково-виробнича продукція:
Рукописи розділів посібників:
5.2.2.1. «Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач» (9,0 др. арк.);
5.2.2.2. «Методи теорії ймовірностей і математичної статистики
у
підготовці майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи» (9, 0
др. арк.)
Рукописи розділів методичних рекомендацій:
5.2.2.3. «Cучасні інформаційні технології у формуванні економічної
культури майбутнього вчителя» (1,5 др. арк.);
5.2.2.4. «Дистанційна педагогічна освіта: зарубіжний та вітчизняний досвід»
(3,0 др. арк.);
5.2.2.5. «Методика викладання економіки: інформаційно-технологічний
супровід» (3,0 др. арк.);
5.2.2.6. «Сучасні інформаційні технології у професійній підготовці
майбутніх вчителів: психологічний аспект» (3,0 др. арк.);
5.2.2.7. «Психолого-педагогічні умови інформаційно-технологічного
забезпечення підготовки майбутнього викладача в умовах
магістратури» (2,0 др. арк.);
5.2.2.8. «Особливості використання сучасних інформаційних технологій в
професійній підготовці майбутніх вчителів в умовах коледжу» (2,0
др. арк.).
5.2.3. Навчальна продукція:
Рукопис навчальної програми:
5.2.3.1. «Методика викладання економіки» (1,0 др. арк.).
5.2.5. 16 наукових статей, зокрема, 14 статей – у фахових виданнях, 2 – в
зарубіжних виданнях.
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5.2.6.Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
1. Калюжна Т.Г.Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього
вчителя / Т.Г.Калюжна // Наукові записки Ніжинського державного
університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / [за заг.
ред. Є.І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2013. – № 4.– С. 132–
140.
2. Радченко Ю.Л. Зміст і сутність використання сучасних інформаційних
технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу/
Радченко Ю.Л. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб.
наук. праць / Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К. : КНЛУ. - 2013. – Вип. 47 – С.
31–35.
3. Тищенко С.І. Особливості використання теорії кореляції у підготовці
майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи / Світлана Тищенко //
Освіта дорослих теорія, досвід, перспективи – К.; Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М.– 2013. – № 6. – С. 159-164.
6. «Загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах
постіндустріального суспільства», РК № 0111U002514, 2011-2013.
У звітному році над темою працювало 11 виконавців. Науковий керівник
НДР – Султанова Л.Ю., старший науковий співробітник, кандидат педагогічних
наук.
Основними науковими результатами, досягнутими в ході виконання
дослідження у 2013 р. (третій етап дослідження) є:
6.1.
- визначення соціально-педагогічних закономірностей, що забезпечують
фундаментальний теоретичний базис концепції загальнокультурного розвитку
особистості педагога: взаємозумовленість культури та освіти, яка полягає в тому,
що рівень розвитку культури визначає суть, цінності та зміст освітнього процесу,
а освіта зберігає культуру, передає її досягнення від одного покоління до іншого;
єдність усіх компонентів неперервної освіти в поступальному розвитку загальної
культури особистості, координованість їх цілей на всіх щаблях становлення і
розвитку особистості;
взаємозв'язок
і
взаємозалежність
професійної
компетентності фахівця і рівня його актуальної культури;
- розроблення педагогічних моделей:
а) підготовки педагога до роботи в умовах постіндустріального
суспільства на основі толерантності, що відображає процес підготовки
педагога до роботи в умовах постіндустріального суспільства на основі
толерантності й включає професійно-педагогічну культуру, компоненти
професійної складової, знання інтерактивних технологій навчання і
виховання на основі загальної культури педагога, його особистісних
характеристик толерантної взаємодії;
б) розвитку професійної етики майбутнього педагога, яка складається з
методологиґічного, теоретичного і технологічного блоків, в основу її
розробки покладено принципи: цілісності, неперервності забезпечення умов
розвитку готовності особистості до оптимальної взаємодії з середовищем;
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позитивної мотивації, спрямованої на вдосконалення власної нормативної
поведінки; єдності етичної освіти з практикою;
- розроблення проекту «Мисленний експеримент», який містить такі
компоненти: умови розв’язання педагогічних проблем; нормативно-настановчий
опис українознавчих смислів, «дерево цілей»; структурну схему українознавства
та її епістемічну карту у вигляді теоретичних орієнтирів, програмних настанов;
ієрархізовану систему поетапних дій введення українознавчої спадщини в
практику підготовки майбутніх педагогів; варіативне поле можливих реалізацій з
блоками контролю та оцінки;
- розроблення системи психолого-педагогічної підготовки викладача
вищого навчального закладу до роботи у полікультурному середовищі, яка
передбачає функціонування двох взаємопов’язаних підсистем: професійної
підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів; полікультурної
освіти майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.Підсистема професійної
підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів передбачає
теоретичну, науково-методичну та практичну підготовку. Результатом
професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів є їх
готовність до педагогічної діяльності, яка включає спрямованість і педагогічні
здібності, компетенції і компетентності особистості майбутнього викладача.
Критеріями готовності визначено ціннісно-спонукальний, когнітивний,
діяльнісно-практичний,
креативно-особистісний,
оцінно-рефлексивний,
результативно-продуктивний. Окреслено чотири рівні готовності магістрів освіти
до педагогічної діяльності: високий (творчий), достатній (творчо-пошуковий),
середній (репродуктивно-конструктивний), низький (репродуктивний).В основу
підсистеми полікультурної освіти майбутніх викладачів вищих навчальних
закладівпокладено
такі
загальнонаукові
підходи:
культурологічний;
аксіологічний; діатропічний; компетентнісний; особистісно-орієнтований та
інтердисциплінарний. Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих
навчальних закладів базується на таких принципах: принцип розширення
освітнього простору; принцип культурного збагачення освітнього простору;
принцип збільшення відкритості освітнього простору. Компонентами
полікультурної освіти мабутніх викладачів вищих навчальних закладів є
мотиваційний, знаннєвий, ціннісний, ситуативний і рефлексивний. Проведений
аналіз теорії та практики полікультурної освіти майбутніх викладачів вищих
навчальних закладів дав змогу сформулювати педагогічні умови полікультурної
освіти в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу;
- обґрунтування методів полікультурної освіти: методи формування
мотиваційного компонента педагогічної культури (інтеграція словесних і наочних
методів із методами спонукання); методи формування знаннєвого компонента
(інтеграція словесних і пізнавальних методів); методи формування ціннісного
компонента (інтеграція словесних, наочних і комунікативних методів); методи
формування ситуативного компонента (інтегральний комплекс методів
формування якостей особистості, практичних методів, перетворювального
методу, ігрового та ситуативного як імітаційного методу); методи формування
рефлексивного компонента (інтеграція методів самореалізації (самоконтроль,
самоаналіз) та систематизувального методу). Позакомпонентний блок методів
19

полікультурного виховання містить такі методи: спонукальні, словесні, наочні,
практичні, комунікативний, ігровий і ситуативний.
6.2. Продукція, підготовлена за темою:
6.2.1. Наукова продукція:
Рукописи розділів монографії:
6.2.1.1. «Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку
особистості педагога» (13,0 др. арк.);
6.2.1.2. «Епістемологія українознавства: педагогічний контекст» (8,0 др.
арк.).
6.2.2. Науково-виробнича продукція:
Рукописи розділів посібників:
6.2.2.1. «Готовність до роботи з батьками як складова професійної
майстерності соціального педагога, класного керівника» (6,0 др.
арк.);
6.2.2.2. «Толерантність як ціннісна основа професійної діяльності педагога»
(6,0 др. арк.);
6.2.2.3. «Культурна ідентичність педагога в сучасному суспільстві» (6,0 др.
арк.).
6.2.2.4. «Професійна етика майбутніх педагогів» (6,0 др. арк.).
Рукописи розділів методичних рекомендацій:
6.2.2.5. «Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти викладача
вищого навчального закладу» (2,0 др. арк.).
6.2.2.6. «Основи інноваційного стилю педагогічної діяльності вчителя» (3,0
др. арк.).
6.2.2.7. «Біографічні дослідження в дискурсі розвитку культури педагога»
(3,0 др. арк.).
6.2.2.8. «Основи інноваційної діяльності в системі загальнокультурного
розвитку особистості педагога» (1,0 др. арк.).
6.2.5. 24 наукові статті, зокрема, 10 – у фахових виданнях, 14 – у
міжнародних виданнях.
6.2.6. Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
Найвагоміші публікації:
1. Лактіонова Г.М. “Книга для батьків” А.С. Макаренка: актуальні смисли
для сьогодення // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб.
наук. пр. /редкол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін.; упоряд: .Г.Ничкало,
О.М.Боровік; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.:
Богданова А.М., 2013.– С. 197-204.
2. Султанова Л.Ю. Современные подходы к изучению проблемы
поликультурного образования // Культура. Образование. Наука: сборник
научных трудов: в 2-х ч. – Вып. IV. – Ч. 1. Воспитание гражданина России:
государственные, этнокультурные и региональные аспекты / под ред.
Д.В. Полежаева. – М.: Планета, 2013. – С. 21-26.
3. Хомич Л.А., Шахрай Т.А. Личность педагога: историческая ретроспектива
и современный контекст / Л.А. Хомич, Т.А. Шахрай // Историческое
образование: особенности системно-деятельностного похода в современной
школе: матер. Межд. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 23 ноября 2012 г.) /
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редкол.: Д.В.Полежаев (отв. ред.) и др. – М.: Планета, 2013. – С. 22-30.
4. Шарошкіна Н.Г. Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального
інституту // Педагогіка і психологія.– 2013.– № 3.– С.85-90.
7. «Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів», РК № 0111U001665,
2011-2013.
У звітному році над темою працювало 9 виконавців. Науковий керівник
НДР – Отич О. М., професор, доктор педагогічних наук.
Основними результатами, досягнутими в ході виконання дослідження у
2013 р. (третій етап дослідження) є:
7.1.
- визначення сутності педагогічної майстерності з позицій особистісного,
компетентнісного та діяльнісного підходів як комплексу властивостей і якостей
особистості викладача, що забезпечують ефективність його педагогічної
діяльності на рефлексивній основі (особистісний підхід), як системи професійних
компетентностей викладача вищої педагогічної школи (компетентнісний підхід),
як найвищого рівня педагогічної діяльності викладача, що має естетичний і
морально-етичний характер й може бути схарактеризований як краса педагогічної
дії, змістові параметри якої розкриваються за допомогою моральних та
естетичних категорій (діяльнісний підхід);
- обґрунтування естетичних та етичних засад розвитку педагогічної
майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на
методологічному, теоретичному та методичному рівнях. Фундаментальними
естетичними і етичними засадами розвитку педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів визначено: метакатегорії естетики й
етики; золоте правило етики, категоричний імператив І. Канта та теорія
„розумного егоїзму” Г. Сельє. Естетичними і етичними засадами розвитку
педагогічної майстерності викладача на загальнометодологічному рівні визначено
категорії естетики та етики, філософію серця (Д. Туптало, Г.С. Сковорода,
М.В. Гоголь, П.Д. Юркевич) й педагогіку добра І.А. Зязюна. На теоретичному
рівні естетичними і етичними засадами розвитку педагогічної майстерності
викладачів вищої педагогічної школи стали: теорії особистості і діяльності
вітчизняних та зарубіжних вчених; теорія педагогічної майстерності, теорія
педагогічної гармонії, педагогічна естетика і педагогічна етика; педагогіка
культури, педагогіка свободи, педагогіка естетичного середовища й педагогіка
мистецтва. Естетичними та етичними засадами розвитку педагогічної
майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на
методичному рівні визначено методичні ідеї, що забезпечують реалізацію цього
процесу, зокрема: опора у педагогічній діяльності на образ, з урахуванням
емоційних законів його впливу на людину, сформульованих І.Д. Бехом;
викликання педагогом в студентів естетичного задоволення від процесу взаємодії
з ним (за І. Кантом – Wohlgefallen), що спонукає їх до самостійної роботи над
собою як руху від почуття – до пізнання – знання – наміру – й власної
педагогічної дії, яка приносить естетичне задоволення від її процесу та
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результатів; вплив на емоції, почуття і переживання викладачів і студентів, що
спричинює трансформацію їхніх актуальних потреб, мотивів, особистісних сенсів,
ціннісних орієнтацій, установок тощо, відповідно до естетичного й морального
професійних ідеалів, з якими вони прагнуть ідентифікуватися; пріоритетний
розвиток у викладачів вищої школи емоційності та сили волі в усіх їх позитивних
модальнісних профілях;
- обґрунтування залежності розвитку педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів від етико-естетичного та аксіологічного
контекстів їх педагогічної взаємодії зі студентами, що знаходить прояв у
взаємозв'язку духовної, професійної та педагогічної культури цих суб'єктів
педагогічного процесу;
- обгрунтування теоретичного положення щодо педагогіки мистецтва як
однієї з мистецьких педагогічних субдисциплін, що ґрунтується на естетичних й
етичних засадах і сприяє впровадженню їх до процесу розвитку та саморозвитку
педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
Зміст педагогіки мистецтва спрямований на: теоретичне осмислення практичної
діяльності щодо вироблення й теоретичної систематизації науково-педагогічних
знань про використання педагогічного потенціалу мистецтва у формуванні
особистості, а також на створення комплексів наукового та навчальнометодичного забезпечення цієї діяльності; організацію навчально-виховної роботи
у закладах освіти різних типів і рівнів акредитації на основі використання
мистецтва; розробку методологічних, теоретичних і методичних засад навчання,
виховання і розвитку особистості засобами мистецтва; визначення особливостей
та умов реалізації мистецтвом педагогічної функції;
- визначення принципів розвитку педагогічної майстерності студентів
вищих педагогічних навчальних закладів на естетичних та етичних засадах:
опори на образ; естетизації, поетизації та романтизації процесу професійної
підготовки майбутнього вчителя; інтеграції мистецького і професійнопедагогічного компонентів змісту професійної підготовки майбутніх вчителів;
єдності раціонально-логічного, емоційно-почуттєвого і творчого; педагогічної
гармонії, педагогічної калокагатії, педагогічної виразності, мажорного тону та
синтонічності
спілкування;
аксіологізації,
забезпечення
культуровідповідності, гуманістичної й творчої спрямованості фахової
діяльності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів; психологізації та
емоційної забарвленості професійної підготовки майбутніх учителів,
впровадження суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії тощо;
- виявлення особливостей реалізації принципу культуровідповідності у
розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних
закладів, що полягає у забезпеченні відповідності навчання і виховання вимогам
культури і науки, орієнтацію педагогічної освіти на культурні цінності, опанування
і збереження кращих національних й світових досягнень людства, прийняття
соціокультурних норм особистістю і їх подальший розвиток крізь призму
професійно значущих якостей у викладачів вищих педагогічних навчальних
закладів. Доведено, що на розвиток педагогічної майстерності викладача вищого
педагогічного навчального закладу впливає етико-естетичний контекст, у якому
відбувається формування його знань, способів діяльності та ціннісних (етико22

естетичних) відношень до оточуючої дійсності, що суттєво впливає на
ефективність міжособистісної взаємодії викладача зі студентами;
- визначення структури педагогічної майстерності викладача вищого
педагогічного навчального закладу, що охоплює мотиваційно-цільовий, змістовопроцесуальний, інтеграційно-рефлексивний компоненти;
- обґрунтовання рівнів розвитку педагогічної майстерності викладача
вищого педагогічного навчального закладу, на основі розробленої класифікації
рівнів педагогічної майстерності представниками школи І. Зязюна й з
урахуванням вияву творчої індивідуальності педагога: потенційний,
елементарний,
базовий
рівень,
досконалий
(компетентнісний),творчий,мистецький рівні;
- виявлення педагогічних умов впровадження естетичних та етичних засад у
розвиток педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних
закладів :
- позитивна мотивація на розвиток неповторної творчої індивідуальності
викладача, що має прояв у спрямуванні на цілісність, безперервність і
системність процесу самовдосконалення особистості й ґрунтується на
принципах єдності пізнавальної активності та творчого підходу викладача
у фаховій діяльності;
- спрямування процесу саморозвитку викладачів на активне опанування
світу культури та мистецтва, що відображає залежність розвитку
педагогічної майстерності викладача від ступеня засвоєння ним
культурних цінностей, репрезентованих у творах мистецтва й
сформованого на їх основі ціннісного світовідношення;
- створення сприятливого емоційно-психологічного мікроклімату на
заняттях, а також урахування емоційного самопочуття кожного студента;
орієнтація педагогічного процесу на творчу співпрацю, суб'єктивну
позицію майбутнього вчителя як носія загальнолюдських, наукових і
культурних цінностей, здатного бачити в кожному із студентів невичерпну
й унікальну особистість;
- виявлення тенденції до актуалізації педагогіки мистецтва у розвитку
педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на
естетичних та етичних засадах.
7.2. Продукція, підготовлена за темою:
7.2.1.Наукова продукція:
Рукопис розділів монографії:
7.2.1.1. «Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичних
дисциплін вищих навчальних закладів України» ( 15,0 др. арк.).
7.2.2. Науково-виробнича продукція:
Рукописи розділів посібників:
7.2.2.1. «Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного
мистецтва та світової художньої культури» (8,0 др. арк.);
7.2.2.2. «Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів» (8,0 др. арк.);
7.2.2.3. «Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності
викладачів філологічних дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів» (8,0
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др. арк.);
7.2.2.4. «Розвиток педагогічної майстерності педагогів- музикантів у вищих
навчальних закладах України у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття» (8, 0
др. арк.)
Рукопис розділу методичних рекомендацій:
7.2.2.5. «Естетичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів» (1,0 др. арк.).
7.2.3. Навчальна продукція:
Рукопис розділу підручника:
7.2.3.1. «Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи»
(10,0 др. арк.).
7.2.4. Довідкова продукція:
Рукопис розділу бібліографічного покажчика:
7.2.4.1. «Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (8,0 др. арк.).
7.2.5. 6 наукових статей, зокрема, 5 – у фахових виданнях, 1 – у
зарубіжних виданнях.
7.2.6. Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
1. Отич О.М. Естетичні і етичні основи педагогічної майстерності /
О.М. Отич // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українськопольський щорічник /за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н.
Ничкало. – Київ-Ченстохова. – 2012. – Вип. ХІV. – С. 313-321.
2. Отич О.М. Естетичні і етичні засади педагогічної дії / О.М. Отич //
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені
В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць / за ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. –
Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – Вип. 1.36. – С. 48-52.
3. Отич О.М. Особистість і діяльність учителя у вимірах педагогічної
естетики/ О.М. Отич // Рідна школа. – 2011. – № 3 (975). – С. 21-24.
4. Отич О.М. Pedagogika sztuki jako subdyscyplina: analiza porownawcza
(Мистецькі субдисципліни педагогіки: порівняльний аналіз) Olena Otycz //
Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / pod redakcia Z. Szaroty I F.
Szloska. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –
PIB, 2013. – 815 s. – S. 124 – 133.
5. Філіпчук Н.О. Внесок українських культурно-освітніх діячів у розвиток
системи музично-педагогічної освіти Західної України (ІІ половина ХІХ –
початок ХХ століття) / Наталія Філіпчук // Науковий часопис НПУ
ім. М.П.Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми
теорії і практики: зб. наук. пр. / редкол.: Н.В.Гузій (відпов. ред.). – Вип. 19
(29) – К. : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2013. – С. 78 – 81.
8. «Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх
учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх
школах», РК №0113U002104, 2013–2015.
У звітному році над темою працювало 11 виконавців. Науковий керівник –
Солдатенко М. М. – професор, доктор педагогічних наук.
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Основними результатами, досягнутими в ході виконання дослідження у
2013 р. (третій етап дослідження) є:
8.1.
8.1.1.
- обґрунтування психопедагогічних засад професійного розвитку і
саморозвитку майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у
загальноосвітніх школах;
- визначення соціально-педагогічних, науково-теоретичних, науковометодичних, акмеологічних складових педагогічної майстерності;
- здійснення історико-педагогічного аналізу етапів розвитку педагогічної
майстерності в Україні та світі й моніторинг ефективності реалізації
концептуальних засад і впровадження технологій удосконалення педагогічної
майстерності в системі вітчизняної педагогічної освіти;
- виявлення тенденцій розвитку педагогічної майстерності та еволюції
наукових підходів до розв’язання цієї проблеми на різних історичних етапах та в
різних соціально-культурних умовах;
- визначення педагогічних умов, що сприяють формуванню, розвитку й
саморозвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і
молодих спеціалістів у загальноосвітніх школах;
- розроблення концептуальних підходів до модернізації системи
педагогічної освіти і приведення її у відповідність до кращих європейських
стандартів, що знайшли відображення у пропозиціях до проекту галузевої
Концепції неперервної педагогічної освіти;
- виявлення особливостей формування комунікативної культури суб’єктів
педагогічного процесу в системі: профільна старша школа – бакалавріат –
магістратура педагогічних ВНЗ – інститути післядипломної освіти;
- визначення теоретичних та методичних основ формування
медіаграмотності майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у
загальноосвітніх школах
- обґрунтування теоретичних та методичних засад, організаційнопедагогічних і науково-методичних умов формування акмеологічного освітнього
простору у вищих педагогічних, загальноосвітніх навчальних закладах та
інститутах післядипломної педагогічної освіти;
- визначення суб’єктивних та об’єктивних акмеологічних факторів
професійного саморозвитку вчителя упродовж життя: формування стійкої
мотивації на саморозвиток; неперервне навчання шляхом формальної,
неформальної та інформальної освіти; набуття досвіду виконання професійних
ролей і функцій; постійне підвищення рівня самоорганізації власної педагогічної
дії на рефлексивній основі.
8.2. Продукція, підготовлена за темою:
8.2.1.Наукова продукція:
Рукописи розділів монографій:
8.2.1.1. «Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх
учителів» (8,5 др. арк).
8.2.2.Науково-виробнича продукція:
Рукописи розділів посібників:
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8.2.2.1.«Саморозвиток педагогічної майстерності викладача в умовах
інформаційно-технологічного суспільства» (1,0 др. арк.);
8.2.2.2.«Тренінги розвитку і саморозвитку педагогічної майстерності
викладача ВНЗ» (2,0 др. арк.);
8.2.2.3. «Особливості організації саморозвитку педагогічної майстерності
майбутнього вчителя» (2,0 др. арк.);
8.2.2.4.«Інтегративні основи розвитку педагогічної майстерності вчителів
гуманітарних дисциплін» (2,0 др. арк.);
8.2.2.5.«Педагогічна майстерність вчителя в процесі викладання
медіаграмотності» (2,0 др. арк.);
8.2.2.6. «Навчально-виховні технології в сучасних українських школах
Росії» (1,5 др. арк.);
8.2.2.7. «Професійно-економічна підготовка педагогічних кадрів» (1,5 др.
арк.).
8.2.2.8.
«Саморозвиток педагогічної майстерності молодого вчителя:
історико-педагогічний аспект» (2,0 др. арк.).
Рукописи розділів методичних рекомендацій:
8.2.2.1. «Розвиток професійної майстерності вчителя у міжкурсовий
період» (2,0 др. арк.).
8.2.5. 15 наукових статей, зокрема, 12 – у фахових виданнях, 3 – у
зарубіжних виданнях.
8.2.6. Найвагомішими публікаціями за темою дослідження є:
1. Зязюн І.А. Педагогічна дія вчителя у вимірі психо-педагогіки / Зязюн Іван
Андрійович // Від інноваційного змісту і технологій освіти до інноваційного
прогресу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф.; 15 жовтня 2013 р.,
м. Кременчук / [редкол. : І.М. Бобер (голова), А.П. Самодрин та ін.]. –
Кременчук : ПП Щербатих, 2013. – С. 12–19.
2. Зязюн І.А. Педагогічна дія у вимірі педагогічної майстерності / Іван Зязюн //
Розвиток педагогічної майстерності вчителя у міжкурсовий період : теорія і
практика : пед. альманах за 2012-2013 рр. / [редкол. : М.М. Солдатенко та ін.;
упоряд. : О.М. Боровік, Н.В. Артем'єва]. – К. : Богданова А. М., 2013. – С. 4 –
12.
3. Лавріненко О.А. Якість голосу як необхідна складова педагогічної й
театральної майстерності / Олександр Андрійович Лавріненко // Наукові
записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вінниця :
ТОВ “Нілан ЛТД”, 2012. – Вип. 39. – С. 201 – 205.
4. Лавріненко О.А. Педагогічна майстерність як домінантний складник
педагогічної дії / Олександр Андрійович Лавріненко // Теорія і практика
управління соціальними системами: щоквартальний науково-практичний
журнал. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. –№3. – С. 102 – 106.
5. Семеног О. Мовнокомунікативна особистість дослідника: досвід,
проблеми, перспективи формування у вищій школі /Олена Миколаївна
Семеног // Вісник Прикарпатського університету. Серія «Педагогіка». –
Випуск XLIX. – Івано-Франківськ, 2013. – С. 14 – 19.
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ІІ.4. Публікації
Загальна кількість праць, підготовлених в Інституті педагогічної освіти і
освіти дорослих за звітний період – 243, у тому числі надруковано – 202.
За видами продукції: підготовлено
у тому числі надруковано:
Наукова продукція:
монографії
10
3
збірники наукових праць
матеріали конференцій
Науково-виробнича продукція:
посібники
17
7
методичні рекомендації
21
1
Навчальна продукція:
навчальні програми
1
підручники
2
Довідкова продукція:
термінологічні словники
1
бібліографічні покажчики
1
1
Статті:
у наукових фахових
виданнях
112
112
у міжнародних
виданнях
41
41
Тези
37
37
Інформація по відділах представлена у таблицях (Таблиці ІІ.1. – ІІ.5.).
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ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Кількісна характеристика експериментів за рівнями – 8, у т.ч. на рівні
структурного підрозділу Інституту – 7, всеукраїнського рівня – 1.
Експериментальна робота здійснюється на базі 54 навчальних закладів, у т.ч. 1 за
рішенням МОН України. Всі експериментальні навчальні заклади діють на
підстав рішень вченої ради Інституту. У науковій частині Інституту та у відділах є
база даних про діяльність експериментальних навчальних закладів та облікові
картки експериментів.
Експеримент всеукраїнського рівня
Тема «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі
синтезу науки, філософії і мистецтва» (2002–2013; керівник теми від ІПООД
НАПН України – Помиткін Е.О.).
Експеримент здійснюється за наказом МОН України № 389 від
09.07. 2002 р.
Кількість експериментальних навчальних закладів – 1:
Миколаївська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел,
експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої
творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області.
Відомості про наукових керівників:
- Помиткін Едуард Олександрович – доктор психологічних наук, професор,
завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
- Калініна Людмила Миколаївна – доктор педагогічних наук, старший науковий
співробітник, завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту
педагогіки НАПН України.
Науковий консультант:
- Демчишин Марта Степанівна - науковий співробітник Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис): модель організаційно-педагогічних умов художньо-естетичної діяльності
спеціалізованої школи художньо-естетичного профілю; модель управління
навчальним комплексом «Школа – коледж» з урахуванням специфіки його
діяльності; інноваційні управлінські технології; модель інноваційного
навчального закладу – навчально–виховного комплексу «МСШ – «Академія
дитячої творчості»; система пошуку й відбору здібної та творчо обдарованої
учнівської молоді; система профорієнтаційної роботи, спрямована на свідоме
професійне самовизначення учнів
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року: обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку учнів у профільній
школі на основі синтезу наук, філософії і мистецтва; визначено зміст навчання й
виховання, підходи до організації методичної роботи в умовах інноваційного
освітнього закладу; розроблено науково-методичне забезпечення процесу
профільної художньо-естетичної освіти; виявлено психолого-педагогічні умови
професійного самовизначення учнів; одержано ліцензію на проведення освітньої
діяльності в Миколаївському муніципальному академічному коледжі. Внаслідок
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цього підвищився статус навчального закладу. За результатами виконання теми
НДР науковими співробітниками відділу опубліковано 69 наукових праць і
публікацій.
Експерименти академічного рівня
Тема «Психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного
персоналу» (2011–2013; керівник теми – Помиткін Е.О.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 5.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1. Колегіум №11 м. Новомосковськ Колегіум «Олімп».
2. Колегіум «Олімп» - середній загально-освітній навчальний заклад I-III
ступенів.
3. Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН України .
4. Палац дитячої та юнацької творчості Солом’янського району м. Києва.
5. Гімназія № 153 ім. О.С. Пушкіна м. Києва.
Відомості про наукового керівника – Помиткін Едуард Олександрович,
доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і
психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис): У ході експериментальної діяльності відпрацьовується 13 інновацій:
а) Інноваційні підходи до психолого-педагогічної роботи з розвитку
духовної культури педагога:
Духовно-особистісний підхід (інноваційність підходу полягає у розкритті
системи принципів розвитку духовної кульутри, завдяки чому підвищується
результативність та ефективність професійної діяльності педагога: принцип
духовно-особистісної інтеграції, згідно якого духовна, соціальна та біологічна
природа людини складають єдину цілісну систему, центром інтеграції якої
виступає особистість, а еволюційний поступ людства невід’ємно пов’язаний з
одухотворенням особистості; принцип ієрархічності (підпорядкування),
відповідно до якого духовна сфера людини є онтогенетично найпізнішим,
найскладнішим і найціннішим особистісним утворенням, а гармонійний розвиток
інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та фізичної сфери особистості складає
сприятливе підґрунтя для розвитку духовної культури; принцип ціннісносмислової детермінації, згідно з яким психологічний зміст ідеалів, цінностей і
смислів скеровує особистісні функції та процеси, надає їм узгодженості,
детермінує особистісну спрямованість, а поведінка, вчинки та професійна
діяльність педагогічного персоналу мають вивчатися у безпосередньому зв’язку з
їхньою ціннісно-смисловою детермінацією. Розробка є основою для розбудови
інноваційних засобів емпіричного дослідження та розвитку духовної культури
педагогічного персоналу).
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б) Інноваційний зміст лекцій, семінарських занять, спецкурсів,
майстеркласів:
Цикл лекцій, семінарських занять, спецкурсів і сценаріїв майстер-класів
«Психологічні проблеми розвитку духовної культури особистості: історикотеоретичні аспекти», «Психопедагогіка духовного розвитку особистості»,
«Внутрішній духовний світ учнів і педагогічних працівників» (інноваційність
змісту циклу забезпечується внесенням змін у процес професійної, у тому числі
післядипломної підготовки педагогів, втіленням у цей процес нових ідей та
підходів щодо розвитку духовної культури педагога як умови його професійного
зростання. Розробка інноваційно впроваджена у виступах на міжнародних і
всеукраїнських конференціях, методологічних і методичних семінарах, круглих
столах, вебінарах, заняттях Центру педагогічної майстерності тощо. Метою циклу
є розвиток духовної культури у педагогічних працівників загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів).
в) Інноваційні засоби психологічної діагностики:
Колективний «Опитувальник з виявлення рівня розвитку духовної
культури педагогічного персоналу» (інноваційність даної розробки визначається
застосуванням у ній нового підходу до розуміння природи духовної культури
особистості на засадах духовно-особистісного підходу, що дозволяє суттєво змінити
зміст і ефективність оцінки рівня особистісної готовності педагогів до виконання
своєї місії у найвищому сенсі цього слова. Опитувальник призначений для
виявлення рівня розвитку духовної культури педагогічних працівників як
феномену їх відданості духовним цінностям Добра, Краси, Істини, Віри, Надії,
Любові у стосунках з людьми та здатності до їх втілення у професійну педагогічну
діяльність. Методика дозволяє визначати такі рівні розвитку духовної культури
особистості педагога, як: а) початковий рівень розвитку духовної культури
(критерії — елементарне знання, розпізнавання, засвоєння та володіння
елементами духовної культури); середній рівень розвитку духовної культури
(критерії — часткове репродуктивне відтворення, логічне розуміння теоретичних
знань і використання основних духовних цінностей за допомогою інших);
достатній рівень розвитку духовної культури (критерії — здатність самостійно
розуміти, засвоювати і застосовувати духовні цінності при розв’язанні задач у
стандартних ситуаціях); високий рівень розвитку духовної культури (критерії —
здатність до розуміння, оволодіння, творчого застосування та примноження
духовних цінностей у власній діяльності, поведінці, вчинках, прояв духовної
обдарованості в діях у нестандартних ситуаціях).
Перелік емоційно-почуттєвих станів людини (розробка є інноваційною
тією мірою, якою вона дозволяє поліпшити зміст та результати підготовки
педагога до успішної суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями та колегами у
спиранні на детально розроблену систему емоційних станів. У даному переліку
презентовано перелік емоційно-почуттєвих станів людини, що включає 240
найменувань. У психолого-педагогічній літературі методичні підходи та засоби
діагностики емоційно-почуттєвих станів педагогічного персоналу недостатньо
опрацьовані, емоційно-почуттєва сфера людини розглядається переважно
абстрактно, поза своїм змістовим наповненням. До переліку увійшли найбільш
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вживані характеристики, що описують афективну сферу особистості, до яких
можна вживати слово «емоція», «почуття», «особистісний стан». Оскільки
професійна діяльність педагогічного персоналу має вивчатись у безпосередньому
зв’язку з проявами емоційно-почуттєвої складової духовної культури, перелік
емоційно-почуттєвих станів людини є важливим інноваційним засобом
діагностики розвитку духовної культури педагогічного персоналу).
Психодіагностична
методика
розвитку
мотиваційно-смислової
складової в структурі духовної культури педагогів (інноваціність даної
науково-методичної розробки полягає у тому, що вона, відповідно до принципу
духовно-особистісної інтеграції, дає можливість підвищити ефективність процесу
зростання духовної культури особистості педагога в цілому, відштовхуючись від
мотиваційно-смислової складової. Методика включає засоби вивчення
представленості духовних цінностей особистості у педагогічних ідеалах,
професійних цінностях вчителя, мотивації професійної діяльності, професійній
рефлексії, сфері переживань; вивчення їх як результуючих показників
функціонування духовної культури вчителя, тобто проекції його духовної
орієнтації на власні специфічні характерологічні особистісні риси – толерантність
та асертивність. Презентований у розробці психодіагностичний інструментарій
може бути використаний шкільними психологами, соціальними педагогами,
керівниками навчальних закладів з метою створення оптимальних психологічних
умов для духовного зростання педагогічних працівників).
Анкета «Визначення комунікативної складової духовної культури
педагогів» (інноваційність даної розробки полягає в новому змісті, який вона
вносить у вивчення духовної культури педагога на основі розуміння комунікації
як однієї з базових підструктур особистості, і підвищенні результативності
психологічної діагностики. Анкета включає декілька блоків, спрямованих на: 1)
дослідження компонентів діяльнісного виміру
комунікативної складової
особистості (а саме: розуміння основних понять духовної культури вчителя;
виявлення уявлень педагогів щодо сфер найбільшого поширення в суспільстві
духовної культури та факторів, що сприяють встановленню «поля довіри» між
вчителями, учнями та їх батьками; аналіз прояву у педагогів духовної афіліації,
перцепції, інтеракції, комунікації, атракції); 2) визначення рівня використання
учителями в процесі міжособистісної взаємодії стратегії співробітництва; 3)
визначення прояву духовного потенціалу та механізмів духовного розвитку в
підструктурі спілкування; 4) визначення рівня схильності педагога до емпатії; 5)
виявлення розуміння вчителями таких понять як «духовно-комунікативна
культура», «духовна комунікація», «духовно-педагогічне спілкування», «поле
довіри», «спілкування сердець» (відкриті запитання) тощо).
Анкета «Індивідуально-психологічні особливості як критерії духовних
здоров’язберігальних якостей характеру» (інноваційність розробки полягає в
зміні змісту саногенної просвіти педагогів на основі розуміння здоров’я як
комплексного утворення, що охоплює дух, душу й тіло людини. Мета даної
методики – рання діагностика та запобігання руйнації здоров’я шляхом розвитку
духовного здоров’я як морально-духовного стрижня здоров’я людини у єдності
всіх його складових. Стан духовної культури сучасної молоді та загальна
демографічна ситуація в суспільстві вказують на те, що існує реальна потреба в
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розвитку духовних якостей характеру різних груп, зокрема, педагогів та учнів
ЗОНЗ, ПТНЗ з метою створення умов, максимально сприяючих саногенному і
гармонійному індивідуальному розвитку особистості. За допомогою методики
вивчаються духовні якості характеру, які сприяють збереженню духовного,
соціального психологічного і фізичного здоров’я).
Діалогічна методика «Діагностика самосвідомості як складової
духовної
культури»
(розробка
є
інноваційним
впровадженням
у
психодіагностичну практику загальнонаукових засад діалогізму, уявлень про
принципово діалогічну природу самосвідомості як складової духовної культури
особистості, що дає можливість суттєво підвищити результативність оцінки рівня
розвитку духовної культури педагога. При діагностичній оцінці ступеня розвитку
підструктури самосвідомості особистості як складової духовної культури
педагога враховується як якісний показник (модальність) — положення в
континуумі маніпулятор-актуалізатор, так і кількісний — усвідомлення своєї
культурної позиції та поривання її висловити, не вдаючись до мовленнєвих
штампів та кліше; такі поривання надають висловлюванням характеру, котрий
зближує його із внутрішнім мовленням. Методика дозволяє визначити три рівні
розвитку самосвідомості: а) високий, б) достатній, в) середній, г) початковий, що
дозволяє співставити результати дослідження з даними, отриманими за
допомогою «Опитувальника з виявлення рівня розвитку духовної культури
педагогічного персоналу»).
г) Інноваційні засоби розвитку духовної культури педагога
Тренінг «Розвиток комунікативної складової духовної культури
педагогів» (інноваційнсть даної розробки визначається там новим змістом, який
вона вносить у процес розвитку духовної культури педагогів, беручи до уваги
роль комунікативної складової в цілісній структурі особистості. Головними
завданнями тренінгу є: розширення знань педагогів про духовну культуру та її
комунікативну складову; розвиток компонентів діяльнісного виміру підструктури
спілкування, а саме: потреби і мотивації до духовного спілкування (афіліація);
способів пошуку, переробки, поширення серед учасників навчально-виховного
процесу духовної інформації (комунікація); розвиток духовної перцепції в
педагогів (перцепція);
оволодіння прийомами, формами міжособистісної
духовної взаємодії (інтеракція); розвиток емоційно-почуттєвого компоненту
духовного спілкування (атракція) та визначення першочергових напрямків
духовного самовдосконалення).
Методика психологічного консультування педагогів з позиції духовноособистісного підходу (інноваційність даної науково-методичної розробки
полягає в оновленні змісту психолого-консультативної роботи з педагогами,
виходячи з позицій нового для цієї практичної галузі підходу, що дозволяє
суттєво змінити його процес та результати. Методика призначена для такої
цільової групи як шкільні психологи, психологи професійної консультації. У ній
презентована духовно-орієнтована психотехнологія консультування педагогічних
працівників з проблеми професійної самореалізації та саморозвитку. Розроблена й
описана психотехнологія може бути використана у системі психологічної
допомоги вчителю в професійно-кризових ситуаціях, проблемах професійного
спілкування з дитиною та у педагогічному колективі, в проблемах
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екзистенційного розвитку особистості тощо. Науково-методична розробка
передбачає підвищення ефективності професійної діяльності психологівконсультантів та створення оптимальних психологічних умов для духовного
зростання педагогічних працівників).
Тренінг з розвитку самосвідомості як складової духовної культури
педагога (інноваційність даної розробки полягає в оновленні змісту тренінгової
роботи з педагогічним персоналом відповідно до уявлень про діалогічну природу
самосвідомості і духовну культуру як діалог культур. Суть тренінгу полягає у
формуванні налаштованості на діалогічні стратегії взаємодії з іншими людьми та з
самим собою як з іншою щодо себе людиною. Розбудовані таким чином діалогічні
відносини створюють можливість для утворення системи професійних уявлень як
предмета рефлексії. Актуалізація діалогу з уявним співрозмовником і постає
базовим механізмом такої рефлексії. Основою тренінгу є навчальний діалог з
такими його головними різновидами, як діалог з культурним героєм та діалог за
пакетом текстів. Результатом його застосування є розвиток самосвідомості
педагога у її включеності до духовно-культурних діалогів різних рівнів).
Практикум «Психологія становлення духовного здоров’я» як засобу
розвитку духовних якостей характеру учасників навчально-виховного
процесу (НВП) (інноваційність розробки визначається внесенням нового змісту у
інформативно-саногенну роботу з педагогічним персоналом через її розбудову на
основі уявлення про духовне здоров’я як основу здорового способу життя, котрий
є умовою розвитку духовної культури особистості. Мета практикуму – розвиток
духовних якостей характеру учнів, педагогів, психологів в умовах навчальновиховної діяльності; об’єктом формувального впливу виступає процес
особистісного та професійного зростання педагогів, учнів, практичних
психологів, предметом – розвиток духовних якостей характеру, духовного
здоров’я особистості педагогів, учнів, практичних психологів в умовах навчальновиховної діяльності. Шляхами реалізації практикуму є система практичних і
теоретичних заходів, що сприяють особистісному розвитку учнів, педагогів. У
практикумі пропонується спеціальний комплекс вправ, розроблений для розвитку
духовного здоров’я учнів і педагогів в умовах навчально-виховної діяльності).
Методика «Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові» (інноваційність даної
розробки визначається внесенням нового змісту у процес тренінговоконсультативної роботи з педагогами, спрямованої на сприяння їхньому
особистісному зростанню та розвитку духовної культури, і здійснення цієї роботи
на основі духовних цінностей Добра, Краси та Істини. Представлена методика
спрямована на створення психологічних умов, котрі дають педагогу можливість
зрозуміти себе, існуючі духовно-моральні принципи, стандарти, розвинути свій
внутрішній світ, духовний потенціал, потребнісно-мотиваційну спрямованість,
особисті здібності, нахили, риси характеру, особистісно-професійну
(компетентнісну) складову духовної культури. Завдання методики «Шляхом
Добра, Краси, Істини, Любові» полягає в активізації потреби в самопізнанні,
самовдосконаленні та самореалізації у сфері духовної культури. Метою розробки
є формування і розвиток особистості педагогічного працівника, котрий має
високий рівень розвитку компетентнісної (особистісно-професійної) складової
духовної культури, потребнісно-мотиваційної сфери, духовного потенціалу,
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якостей і здібностей, які піддаються рефлексії, творчо використовуються у
професійній діяльності).
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року: у результаті застосування інноваційних підходів до психолого-педагогічної
роботи з розвитку духовної культури педагога (духовно-особистісний підхід;
духовно-особистісний підхід у розвитку мотивації педагогів до духовного
зростання) було вдосконалено процес надання консультативно-психологічної
допомоги педагогічним працівникам. З метою підвищення рівня їх духовної
культури, розроблено ряд відповідних методичних та дидактичних матеріалів,
наданих педагогічним колективам. Інноваційний зміст лекцій семінарських
занять, спецкурсів та майстеркласів (цикл лекцій, семінарських занять, спецкурсів
і сценаріїв майстер-класів «Психологічні проблеми розвитку духовної
культуриособистості: історико-теоретичні аспекти», «Психопедагогіка духовного
розвитку особистості», «Внутрішній духовний світ учнів і педагогічних
працівників») дозволив створити у навчальних закладах духовно-культурне
середовище, котре стало важливою соціально-психологічною умовою зростання
духовної культури педагогів. Розроблені інноваційні засоби психологічної
діагностики (колективний «Опитувальник з виявлення рівня розвитку духовної
культури педагогічного персоналу»;Перелік емоційно-почуттєвих станів людини;
психодіагностична методика розвитку мотиваційно-смислової складової в
структурі духовної культури педагогів; анкета «Визначення комунікативної
складової духовної культури педагогів»; анкета «Індивідуально-психологічні
особливості як критерії духовних здоров’язберігальних якостей характеру»;
діалогічна методика «Діагностика самосвідомості як складової духовної
культури») дали змогу значно розширити та поглибити уявлення про духовну
культуру педагогічного персоналу, а також визначити актуальний стан її розвитку
в середовищі сучасних українських педагогів. Завдяки впровадженню
інноваційних засобів розвитку духовної культури педагога (тренінг «Розвиток
комунікативної складової духовної культури педагогів»; психологічне
консультування педагогів з позиції духовно-особистісного підходу; тренінг з
розвитку самосвідомості як складової духовної культури педагога; практикум
«Психологія становлення духовного здоров’я» як засобу розвитку духовних
якостей характеру учасників навчально-виховного процесу (НВП); методика
«Шляхом Добра, Краси, Істини, Любові») було створено психолого-педагогічні
умови, сприятливі для розвитку духовної культури педагогічних працівників (у
єдності таких її складових, як емоційно-почуттєва, мотиваційно-смислова,
комунікативна, компетентнісна, характерологічна, інтелектуальна, компонент
самосвідомості) та їхнього долучення до найвищих здобутків національної та
світової духовної культури.

Тема «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти»
(2011-2013; керівник теми – Ігнатович О.М.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
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Кількість експериментальних навчальних закладів – 14.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1. Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти.
2. Інститут інноваційної та післядипломної освіти Одеського
національного університету ім.І.Мечнікова.
3. Бердянський державний педагогічний університет.
4. Кам’янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка.
5. Кременчуцький національний університет імені М.Остроградського.
6. Гуманітарно-педагогічний
коледж Мукачівського державного
університету.
7. Донецький педагогічний коледж.
8. Київська спеціалізована школа № 41 ім.З.Слюсаренка.
9. Київська загальноосвітня школа № 169.
10.Комсомольська гімназія імені В.Нижниченка.
11.Київський ліцей № 241 «Голосіївський».
12.Методичний центр практичної психології та соціальної роботи
Управління освіти Оболонської державної адміністрації.
13.Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти НАПН
України.
14.Київський міський центр зайнятості.
Відомості про наукового керівника – Ігнатович Олена Михайлівна,
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу
профорієнтації і психології професійного розвитку Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН УКРАЇНИ.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис): У ході експериментальної діяльності відпрацьовується 13 інновацій:
Психологічна модель особистості інноваційного педагога (презентовано
основні підструктури особистості інноваційного педагога: інноваційна
сприйнятливість – чутливість перцептивної сфери особистості, що виявляється
під час виконання завдань інноваційної професійно-педагогічної діяльності та
актуалізує розгортання дій та процесів інноваційного інтелекту; фахова та
інноваційна компетентність – професійно-зумовлені, специфічні, перцептивногностичні, експресивні компетенції; готовність до інноваційної діяльності –
здібності та якості особистості, що зумовлюють успішність інноваційної
професійно-педагогічної діяльності; інноваційна активність – тип поведінки, що
відображає динаміку зусиль особистості, спрямованих на здійснення інноваційної
професійно-педагогічної діяльності; інноваційна спрямованість – система
інтеріоризованих цінностей, що виявляються в особистісних якостях
інноваційного педагога, його потребах, мотивах, провідних пізнавальних
інтересах, ідеалах, особистісних смислах, цілях, планах інноваційного
спілкування та інноваційної педагогічної діяльності).
Методика самооцінки фахової інноваційної культури педагогічних
працівників «СФІКП» (провідна мета методики «СФІКП» – вивчення
психологічної структури фахової інноваційної культури особистості педагога,
визначення рівнів розвитку таких її компонентів, як інноваційна сприйнятливість,
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фахова та інноваційна компетентність, готовність до інноваційної педагогічної
діяльності, інноваційна активність, інноваційна спрямованість особистості, а
також побудови психологічного профілю особистості інноваційного
педагогічного працівника. Методика призначена для психологів, педагогічних
працівників, студентів психологічних та педагогічних факультетів вищих
навчальних закладів та інших зацікавлених осіб та може бути використана щодо
вивчення фахової інноваційної культури педагогів методом самооцінки рівнів
розвитку її компонентів).
Технології розвитку фахової інноваційної культури педагогічних
працівників (презентовано тренінг класичної теорії вирішення винахідницьких
задач, що спрямований на розвиток умінь педагогічних працівників аналізувати
проблему, виявляти протиріччя і вирішувати проблемні ситуації за алгоритмом
вирішення винахідницьких задач, алгоритмом вирішення проблемних ситуацій,
методів розвитку творчої уяви; творчо-інноваційний тренінг, розроблений з метою
формування системи знань, умінь, навичок педагогічної інноваційної діяльності,
психокорекції професійних і особистісних цінностей, суб’єктивних смислів та
непродуктивних форм і прийомів професійної діяльності, самовдосконалення
рефлексивних та творчо-інноваційних механізмів особистості; самоосвітня робота
педагогічних працівників з підготовки до використання інноваційних засобів
профорієнтації).
Професіограми професій: соціальний педагог, соціальний працівник,
майстер виробничого навчання, учитель (представлено характеристику
професій педагогічного спрямування та психограми, що містять психологічні
вимоги до особистості сучасного спеціаліста з середнім та високим рівнем
розвитку професійних здібностей).
Комплекс психодіагностичних методик для професіографічного
дослідження (мета комплексу – забезпечення готовності особистості до вибору
педагогічної професії, шляхів професійного навчання, працевлаштування на
основі використання професіографічної інформації. За наявності знань про себе,
про професійний простір особистість може більш свідомо і ефективно вирішувати
питання щодо вибору професії, профілю професійного навчання чи їх зміни).
Батарея тестів, спрямованих на визначення готовності до вибору
педагогічної професії, спрямованості на саморозвиток, характеристик
специфіки прийняття рішень та стратегій мислення (батарея тестів є
покроковим алгоритмом супроводу професійного самовизначення учнівської
молоді. Кожен наступний крок надає можливість усвідомлення рис особистісного
психологічного портрету учнем, що сприяє зваженому та самостійному
професійному вибору. Виконання психологічних вправ, проходження тестових
завдань стимулює проходження учнями різних етапів професійного
самовизначення – пілотне професійне самовизначення; визначення особистісних
домагань; виявлення можливих професійних вимог; аналіз співвіднесення
особистісних і професійних вимог; безпосередньо професійний вибір як
відповідальне особистісне рішення; узгодження рішення з наявними реаліями
життя та побудова індивідуального професійного плану. Запропонований
алгоритм професійного самовизначення стане у пригоді практичним психологам,
36

соціальним педагогам та вчителям, які займаються питаннями профорієнтації
учнівської молоді, а також учням старшого шкільного віку).
Методика вивчення компонентів психологічної готовності учнівської
молоді до професійного навчання за педагогічним фахом «СПГ» (мета
діагностичного комплексу «СПГ» – вивчення особливостей психологічної
структури психологічної готовності особистості до професійного навчання за
педагогічним профілем, рівня розвитку її структурних компонентів, а також таких
її видів як загальна та спеціальна. Запропонований комплекс може
використовуватися практичними психологами та викладачами у контексті
психологічного супроводу студентів педагогічних університетів та коледжів з
метою розробки розвивальних та корегувальних програм, навчальних спецкурсів
«Введення у професію педагога», «Основи самоорганізації навчальної
діяльності», проведення консультативної роботи зі студентами).
Програма розвитку мотиваційної готовності майбутніх педагогів до
профорієнтаційної роботи (містить цільовий, організаційний й результативний
блоки, які спрямовані на забезпечення динаміки та контролю руху майбутнього
педагога в освітньо-професійному просторі, а також висвітлює основні етапи,
форми і змістовні ознаки щодо їх реалізації. Програма сприяє формуванню в
студентів усвідомленого інтересу до професійної роботи, суб’єктивних сенсів та
ціннісно-смислових значень професійної роботи для особистості, уявлень про
зміст, форми та засоби профорієнтаційної роботи, а також забезпечує активне
включення майбутніх педагогів у діяльність профорієнтаційного спрямування).
Комплекс психодіагностичних методик для визначення мотиваційної
готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи (дозволяє
з’ясувати побудову мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя – види
спонукань, їхні різновиди та ін.; виявити змістовну характеристику інтересів,
мотивів, ціннісних орієнтацій, потреб та установок, а саме: яку функцію вони
виконують у процесі діяльності – збуджуючу, організуючу або ж
смислоутворюючу; яке місце вони займають у структурі мотивації – ведуче,
домінуюче або ж підпорядковане, другорядне; наскільки вони дійові – реально
діючи або ж створюючи потенційну готовність до діяльності; визначити рівень
усвідомленості особистістю вищезазначених феноменів тощо. Кожна з
психодіагностичних методик комплексу
має своє цільове спрямування і,
водночас, вони доповнюють одна одну, взаємно компенсуючи обмеження й
недоліки, притаманні кожній окремо).
Методика визначення конфігурації мотиваційних ліній поведінки
особистості майбутнього вчителя при здійсненні профорієнтаційної роботи
(методика має на меті визначення мотивів, які складають конфігурацію
мотиваційних ліній поведінки особистості майбутнього вчителя. Вона складається
з трьох блоків – тверджень. Перші чотири твердження спрямовані на визначення
збуджуючих мотивів, які стимулюють майбутнього педагога діяти у напрямку
розвитку тих особистісних рис, що надалі, накопичуюсь у кожного конкретного
індивіда, викликатимуть прагнення до профорієнтаційної діяльності. Друга серія
тверджень спрямована на визначення того, як відносяться студенти до виконання
завдань профорієнтаційного спрямування, що для них відіграє головну, а що
другорядну роль. Останній блок тверджень спрямований на визначення позиції
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піддослідних при виконанні завдань профорієнтаційного спрямування, які
переживання вони одержують при цьому, яким видом діяльності вони віддають
перевагу у вільний час. Застосування даної методики дозволило визначити
змістовну характеристику спонукань піддослідних (на що саме спрямовані мотиви
студентів, наскільки глибинним є бажання набути знання, вміння та навички, які
будуть їм в нагоді при оволодінні тією або іншою сферою профорієнтаційної
діяльності). Водночас, дана методика надає можливість встановити, наскільки
усвідомлено студентська молодь ставиться до свого професійного становлення,
наскільки вона усвідомлено підходить до опанування тим необхідним мінімумом
вмінь, знань і навичків, які впливають на ефективне опанування освітніми й
профорієнтаційними технологіями).
Психологічна структура готовності педагогічних працівників до
профорієнтаційної роботи в професійно-технічних навчальних закладах
(основні структурні компоненти психологічної готовності особистості педагога
ПТНЗ до профорієнтаційної роботи такі: мотиваційний, когнітивний,
комунікативний, емоційно-ціннісний. Зазначені компоненти узгоджені з
психологічною структурою педагогічної діяльності та її вимогами до
педагогічного працівника, оскільки система діяльності вчителя-вихователя
(майстра) ПТНЗ являє собою послідовну сукупність різних видів педагогічної
діяльності: діагностичну, проектувальну, конструктивну, комунікативну,
організаторську, аналітичну, корекційну, результативну, у тому числі й
профорієнтаційну).
Комплекс психодіагностичних методик визначення готовності
педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи в професійнотехнічних навчальних закладах (мета – дослідження особистісно-професійної
спрямованості, когнітивних новоутворень образу професійного «Я», соціальнокомунікативних якостей, ціннісних орієнтацій, що складають основу
психологічної готовності педагогічних працівників професійно-технічних
навчальних закладів до профорієнтаційної роботи. Психодіагностичний
інструментарій
може
використовуватися
практичними
психологами,
профконсультантами, педагогами та майстрами виробничого навчання).
Профорієнтаційні технології психологічної допомоги педагогічним
працівникам в ситуації безробіття (запропоновано шляхи психологічної
корекції психічних і емоційних станів особистості, мотиваційної складової
професійної діяльності, а також психотерапевтичної допомоги безробітним для
подолання психічних травм і кризових станів в ситуації життєвої кризи якою є
безробіття).
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року: розроблено методичні засоби професійної орієнтації в системі педагогічної
освіти: професіограми, психодіагностичніметодики, корекційно-розвивальні
комплекси, методичні рекомендації; виявлено рівень психологічної готовності
педагогічних працівників до профорієнтаційної діяльності, зокрема рівні розвитку
їх організаційно-комунікативної, інформаційно-орієнтаційної, конструктивнометодичної
діагностико-прогностичної,корекційно-розвивальноїкомпетенцій,
визначено рівні розвитку інноваційної культури педагогічних працівників та
умови створення в навчальних закладах системи педагогічної освіти
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організованого профорієнтаційного простору; виявлено прямо пропорційний
зв’язок саморозвитку старшокласників з їх професійним самовизначенням;
встановлено найбільш важливі для реалізації навчально-професійної діяльності
якості майбутніх педагогів, відстежено динаміку змін їх професійного
самоставлення; з’ясовано особливості розвитку в майбутніх педагогів професійної
мотивації; виявлено причини безробіття серед педагогічних працівників,
визначено мотиви їх звільнення, відстежено їх найпоширеніші психічні стани;
визначено фактори позитивної динаміки психологічної готовності педагогічних
працівників та студентів до профорієнтаційної діяльності (фактори використання
педагогічними
працівниками
інформаційної,
діагностичної,
корекційноїпрофесіографії – 31% навантаження, інноваційної культури
педагогічних працівників – 29% навантаження, організації профорієнтаційного
простору – 30% навантаження). Доведено ефективність розроблених інновацій,
що підтверджено позитивною динамікою психологічної готовності педагогічних
працівників та студентів до профорієнтаційної діяльності в системі педагогічної
освіти, стійкістю позитивних результатів у розвитку їх профорієнтаційних
компетенцій, можливістю творчого застосування розроблених методичних засобів
у практиці.
У грудні 2013 р. наукова діяльність відділу була схвалена Президією НАПН
України, до засідання підготовлено публікації в «Педагогічній газеті» та на сайті
НАПН України.
Тема «Теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих»
(2011–2013; керівник теми – Лук’янова Л.Б.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 6.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1. Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Г.С. Сковороди.
2. Середньої вечірньої загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів.
3. Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти з будівництва.
4. Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
5. ТОВ «Sterling Business School».
6. Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.
Відомості про наукового керівника – Лук’янова Лариса Борисівна, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис):
У ході експериментальної діяльності відпрацьовується 6 інновацій:
Сукупність діагностичних методик визначення готовності майбутнього
вчителя до навчання дорослих, які дозволяють визначити рівень мотивації
майбутніх учителів до навчання дорослих, а також методичні й технологічні
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знання, необхідні для такого виду діяльності, що стало підставою для
розроблення та корекції подальшої дослідно-експериментальної роботи,
створення навчально-методичного комплексу.
Тренінгові технології навчання дорослих (запропоновано зміст й
методику використання тренінгових технологій, спрямованих на формування
готовності майбутніх учителів до навчання дорослих. Їх використання орієнтовано
на розвиток особистості майбутнього вчителя, адекватне сприйняття реальності й
взаємодії з нею, сприяє формуванню таких умінь і навичок як корекція та розвиток
системи відносин особистості; розвиток здатності адекватного та повного пізнання
себе й інших; вміння виступати перед великою аудиторією; вміння правильно
поводитися в конфліктних ситуаціях; зміцнення позитивних якостей і аналіз
негативних аспектів особистості студентів або іншої групи учасників.
Активні форми соціально-психологічного навчання дорослих:
соціально-психологічний тренінг (створюються умови для навчання,
взаємонавчання,
самодослідження,
самовдосконалення;
застосовуються
практично усі методи навчання: інформування, групова дискусія, рольові та ділові
ігри, аналіз ситуацій, психогімнастика, тестування, самостійна робота,
індивідуальне консультування і т. ін.), тренінг комунікативної компетентності
(оволодіння навичками ефективної комунікації при встановленні контактів і
веденні ділових переговорів: розвиток уміння ефективної передачі та прийому
інформації; розвиток уміння слухати та сприймати інформацію у вербальних та
невербальних проявах; формування установок ефективного спілкування;
розуміння власного емоційного стану та його презентація), тренінг асертивності
(тренування позитивного самоставлення: формування навичок впевненої
поведінки, самоствердження, самопідкріплення, самоінструкції; розвиток уміння
відрізняти впевнену та невпевнену поведінку, вербалізації власних вимог), тренінг
сенситивності (розвиває здібність людини до прогнозування почуттів, думок та
поведінки як власної, так й інших людей: навчитися краще розуміти себе та
інших; розуміти групові процеси через відчуття локальної структури; розвивати
окремі навички у поведінці), тренінг креативності (розвиток креативності,
звільнення від стереотипів, формування творчого, теоретичного мислення:
усвідомлення особистістю необхідності розвитку креативності; шляхи подолання
бар’єрів креативності; оволодіння методами послаблення впливу стереотипів;
механізми й етапи формування креативних рішень; евристичні методи, прийоми,
алгоритми формулювання проблеми; логіка нових ідей та їх аналіз; формування
навичок керування прихованими факторами креативності потенціал).
Методи мовно-культурної адаптації дорослого населення в умовах
іншого лінгвокультурного середовища: самостійне навчання, заняття з групою
та/або репетитором, перебування у мовному середовищі, які передбачають
використання сучасних інформаційних технологій та засобів, зокрема,
комп’ютер (для роботи з комп’ютерними навчальними програмами та
мультимедіа), планшет і плеєр (для роботи з аудіо-програмами, подкастами,
аудіо-книгами),
мобільний
телефон,
електронний
перекладач
(для
прослуховування та повторення), Інтернет-ресурси (сайти, спілкування в
соціальних мережах, Інтернет-проекти).
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Комплекс
інтерактивних
методів
і
педагогічних
технологій
професійного навчання незайнятого населення на виробництві, які дозволяють
здійснювати професійну підготовку з урахуванням специфіки безробітних як
суб’єктів професійного навчання (як дорослих людей з певним освітнім і
професійним досвідом, що знаходяться у кризовому морально-психологічному
стані). Застосування інтерактивних методів навчання (проблемні, творчі, проектні,
пошукові, ігрові тощо) і педагогічних технологій (проблемне навчання,
програмоване, різнорівневе, адаптивне, модульне навчання, інформаційні
технології) забезпечує високий рівень якості професійного навчання безробітних
на виробництві в скорочені терміни, підвищення активності учнів, їх мотивації
щодо оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками, надання їм
можливості творчої самореалізації, індивідуалізації навчання, зростання
ефективності діяльності педагогічних працівників.
Інноваційна форма організації навчання з графічної перепідготовки
робітників (реалізовано модульну систему навчання; специфічні принципи
графічної підготовки: інформатизації, самостійності й активності, свідомості та
міцності засвоєння знань, цілеспрямованості та мотивації, оптимізації
навчального процесу; методи застосування комп’ютерних графічноінформаційних технологій: інформаційно-ілюстративний, репродуктивновідтворювальний, евристично-діяльнісний; впроваджено у навчальний процес
різнопланові інформаційно-комунікаційні технології: інструментально-технологічні,
дидактичні, контрольно-діагностичні, ілюстративно-інформаційні, ресурсні для
формування
фахової
графічно-інформаційної
і
графічно-професійної
компетентності).
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року: Обґрунтовано сутність андрагогічної підготовки, спрямованої на
формування готовності майбутніх викладачів до андрагогічної діяльності;
підготовлено методичний супровід щодо готовності майбутніх викладачів до
навчання дорослих; основні принципи формування гендерної культури педагога
(урахування
гендерних
особливостей
студентів;
розвиток
гендерної
самосвідомості; розвиток механізмів гендерної самореалізації; стимулювання до
самовдосконалення гендерної індивідуальності). Обґрунтовано соціальнопсихологічні підходи до навчання дорослих: варіативна освіта дорослих і
випереджаючий характер програм додаткової освіти; відповідність змісту освітніх
програм потребам розвитку нових і новітніх технологій; гнучкість освітніх
програм, що забезпечують індивідуалізацію навчання й оперативну
переорієнтацію у професійній діяльності; впровадження інформаційних
технологій і поступове формування єдиного інформаційно-освітнього простору;
розробка та впровадження спеціальних тренінгів; впровадження блоків соціальнопсихологічних знань.
Визначено основні якості гендерно освіченого педагога (гендерна
грамотність, технологічна готовність, емоційно-творча активність). Розроблено
рекомендації щодо формування гендерної культури особистості у ході
професійної підготовки педагогів (упровадження зокрема гендерно-нейтральної
інформації, формування гендерних знань і навичок; нейтралізація негативних
аспектів гендерної соціалізації у процесі взаємодії викладачів зі студентами;
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упровадження
гендерно
орієнтованої
перепідготовки
професорськовикладацького складу ВНЗ та ін.).
Доведено недостатній рівень готовності педагогічного персоналу ефективно
здійснювати професійну підготовку безробітних в умовах виробничого навчання;
впроваджено розроблені форми і методи, принципів і педагогічних технологій
професійного навчання незайнятого населення на виробництві, в результаті чого
підвищено рівень мотивації фахівців, що працюють з безробітними, до їх
професійної діяльності та професійного розвитку, підвищення рівня професійнопедагогічних компетентностей педагогів. Доведено, що впровадження
андрагогічних підходів до роботи з дорослими, які брали участь в
експериментальній роботі, позитивно позначилися на суб’єктних відношеннях:
викладач-студент; викладач-викладач. Доведено ефективність методики мовнокультурної адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного
середовища, яка веде до часткових змін методів самостійного навчання, заняття з
групою/репетитором, перебування в мовному середовищі. Дослідноекспериментальним шляхом перевірено ефективність запропонованого
модульного принципу навчання з графічної перепідготовки робітників із
використанням графічно-інформаційних технологій, визначено рівні графічної
компетентності. Реалізація модульного принципу навчання, а також педагогічних
інновацій: тренінгової форми організації занять, активних методів навчання,
педагогічного управління самостійною навчальною діяльністю, інформаційних
технологій і комп’ютерних засобів в результаті експерименту підвищили графічну
і фахову підготовку робітників.
Тема «Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки
сучасного вчителя» (20011–2013; керівник теми – Огієнко О.І.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 6.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
2. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова.
3. Національний університет ДПС України.
4. Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка.
5. Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
6. Київський професійно-педагогічний коледж імені А.С.Макаренка.
Відомості про наукового керівника – Огієнко Олена Іванівна, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач відділу інноваційних педагогічних
технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис):
модель
інформаційно-технологічного
забезпечення
підготовки
майбутнього вчителя, яка розглядається як система, що складається з двох
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взаємозв’язаних складових – інформаційної та технологічної, метою якої є
забезпечення сприятливих умов для педагогічно ефективної багаторівневої
інформаційної взаємодії між викладачами та студентами. Інформаційна складова
реалізує змістовний аспект навчання у відповідності до конкретної навчальної
дисципліни та спеціальності, що розглядається у контексті повного та адекватного
надання студентам та педагогу основної та додаткової навчальної інформації, що
сприяє досягненню поставлених цілей та забезпечує гарантований педагогічний
результат. Інформаційна складова реалізується за допомогою дидактичного
комплексу, що інтегрує прикладні програмні педагогічні продукти, бази даних,
знань та дидактичні і методичні матеріали (навчальна програма, підручник,
засоби наочності та контролю тощо). Технологічна складова інформаційнотехнологічного забезпечення навчального процесу дозволяє реалізувати
процесуальний аспект підготовки майбутніх вчителів, що представлена у вигляді
технології навчання тa може бути реaлізовaнa у вигляді технологічної кaрти, яка в
особливих умовах інформатизації життєдіяльності майбутнього вчителя скеровує
педагогічну дію, дозволяє забезпечити раціональне вирішення професійноорієнтованих завдань, які пов’язані з формуванням готовності суб’єктів
педагогічного процесу до інформаційного самозабезпечення у педагогічному
інформаційному полі;
- модель інтегрованого навчання у професійній підготовці вчителя,
складовими якої є визначення та постановка цілей навчання, планування та відбір
змісту навчання, організація навчальної діяльності, зворотного зв’язку, контролю,
аналізу та самоаналізу, оцінки результатів, а також інформативно-технологічне
забезпечення, яке дає можливість інтегрувати елементи та підходи з традиційного
і дистанційного навчання; базується на основі компетентнісного, адрагогічного,
діяльнісно-розвивального та контекстного підходів; забезпечує створення
комфортного освітнього інформаційного середовища;
- комплекс наукових принципів, які зумовлюють функціонування
інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки вчителя:
загальнодидактичні (природовідповідність; науковість і доступність; наочність;
свідомість та активність; системність; систематичність і послідовність; зв'язок
теорії з практикою); андрагогічні (пріоритету самостійного навчання, опори на
досвід тих, хто навчається, індивідуалізації, системності, контекстності,
елективності, усвідомленності, актуалізації результатів навчання, розвитку
освітніх потреб) та специфічні (інтерактивності, технологічності, варіативності,
стартової інформаційної компетентності, відкритості комунікативного простору,
мобільності, культурологічності, інформаційної зумовленості (інформаційна
культура викладача та студента зумовлена їх інформаційною компетентністю),
інформаційної системності та цілісності (системність та цілісність подачі
інформації), змістового насичення (змістове насичення за рахунок використання
інформаційно-комунікативних
технологій),
інтегративної
когерентності
(узгодженість інформаційного та технологічного компонентів, актуалізація
викладачем та студентами власного практичного досвіду, його теоретичне
обґрунтування та переоцінка відповідно до вимог і положень щодо організації
навчального процесу на основі інформаційно-технологічного забезпечення);
інформаційного резонансного впливу (взаємовплив складових інформаційно43

технологічного забезпечення, взаємовплив викладача та студентів);
- комплекс організаційно-методичних умов впровадження інформаційнотехнологічного забезпечення у професійну підготовку майбутнього вчителя,
зокрема, перехід до моделі навчання, заснованої на інформаційній діяльності та
інформаційній взаємодії; навчання студентів у контексті вирішення професійних
завдань, залучення майбутніх учителів до продуктивної науково-дослідної
діяльності з використанням інформаційних технологій; гармонійне поєднання
дидактичних та інформаційних технологій; впровадження дистанційної форми
навчання; розробка змістовного наповнення інформаційно-технологічного
забезпечення професійної підготовки майбутнього вчителя (текстові матеріали,
електронні підручники і посібники, інформаційно-довідкові бази, відео і слайдлекції та ін.); формування спеціального корпусу викладачів-консультантів,
тьюторів, методистів; особистісно-орієнтована спрямованість організації
навчального процесу у педагогічному університеті (коледжі); сформованість
інформаційної компетентності у викладачів та студентів; оптимальне поєднання
організації самостійної роботи та різних видів контролю за її результатами;
перехід від зовнішнього управління процесом навчання до взаємодії, співпраці,
самоуправлінню та самоконтролю; педагогічний супровід; розвиток навчальнопізнавальних, професійних мотивів, мотивації досягнення успіху, потреби у
самоактуалізації, самопізнання, самоосвіті, рефлексії; створення професійно
орієнтованого інформаційного освітнього середовища.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року: доведено гіпотезу, що професійна підготовка сучасного вчителя у вищих
навчальних закладах набуває ефективності якщо: її зміст та структура
формуються відповідно до сучасних світових технологій і освітніх стандартів;
активно використовуються інформаційно-комунікативні технології, які
дозволяють реалізувати принципи індивідуалізації та диференціації процесу
підготовки майбутніх педагогів; здійснюється із використанням інформаційнотехнологічного забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя;
визначено організаційні та психолого-педагогічні умови впровадження
інформаційно-технологічного забезпечення, що забезпечують особистісно
зорієнтований підхід до підготовки майбутнього вчителя; доведено доцільність та
ефективність комплексу організаційно-методичних умов впровадження
інформаційно-технологічного забезпечення у професійну підготовку майбутнього
вчителя; доведено ефективність застосування розробленої моделі інформаційнотехнологічного забезпечення підготовки майбутнього вчителя, яка сприяє
прискоренню пошуку інформації, її візуалізації, алгоритмізації вирішення
професійно-педагогічних завдань, індивідуалізації та диференціації навчання,
педагогічного мережевого спілкування, що сприяє вдосконаленню у студентів
прийомів розумової діяльності (пошуку і збору інформації, аналізу, синтезу,
абстрагування
тощо),
здатності
до
самовдосконалення,
самоосвіти,
самовиховання, самоконтролю та професійного саморозвитку), моделі
інтегрованого навчання у професійній підготовці вчителя, яка створює умови для
професійної самореалізації майбутнього вчителя у відкритому інформаційному
просторі, сприяє осмисленню сутності нових інформаційних технологій та
забезпечує оволодіння методикою їх реалізації; доведено, що ефективність
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упровадження в освітній простір вищих навчальних педагогічних закладів
теоретичних і методичних засад інформаційно-технологічного забезпечення
професійної підготовки сучасного вчителя залежить від: рівня науковотеоретичної розробленості та обґрунтування доцільності використання
інформаційних технологій в організації навчання у вищих педагогічних
навчальних закладах; фактичного рівня готовності викладачів до використання
інформаційних технологій у власній професійній діяльності, самоосвіти та
підвищення кваліфікації в галузі інформаційних технологій; використання
інноваційних освітніх технологій, що базуються на дистанційній освіті та
впровадженні мультимедіа технологій.
Тема «Загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах
постіндустріального суспільства» (2011–2013; керівник
теми –
Султанова Л.Ю.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 3.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1. Інститут відкритої освіти Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти» НАПН України.
2. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.
3. Інститут Людини Київського міського університету імені Бориса Грінченка.
Відомості про наукового керівника – Султанова Лейла Юріївна, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу виховних систем у
педагогічній освіті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис):
- модель підготовки педагога до роботи в умовах постіндустріального
суспільства на основі толерантності, що відображає процес підготовки педагога
до роботи в умовах постіндустріального суспільства на основі толерантності й
включає професійно-педагогічну культуру, компоненти професійної складової,
знання інтерактивних технологій навчання і виховання на основі загальної
культури педагога, його особистісних характеристик толерантної взаємодії;
- модель розвитку професійної етики майбутнього педагога яка
складається з методологиґічного, теоретичного і технологічного блоків, в основу
її розробки покладено принципи: цілісності, неперервності забезпечення умов
розвитку готовності особистості до оптимальної взаємодії з середовищем;
позитивної мотивації, спрямованої на вдосконалення власної нормативної
поведінки; єдності етичної освіти з практикою;
- проект «Мисленний експеримент», який містить такі компоненти: умови
розв’язання педагогічних проблем; нормативно-настановчий опис українознавчих
смислів, «дерево цілей»; структурну схему українознавства та її епістемічну карту
у вигляді теоретичних орієнтирів, програмних настанов; ієрархізовану систему
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поетапних дій введення українознавчої спадщини в практику підготовки
майбутніх педагогів; варіативне поле можливих реалізацій з блоками контролю та
оцінки;
- інноваційні методи полікультурної освіти: методи формування
мотиваційного компонента педагогічної культури (інтеграція словесних і наочних
методів із методами спонукання); методи формування знаннєвого компонента
(інтеграція словесних і пізнавальних методів); методи формування ціннісного
компонента (інтеграція словесних, наочних і комунікативних методів); методи
формування ситуативного компонента (інтегральний комплекс методів
формування якостей особистості, практичних методів, перетворювального
методу, ігрового та ситуативного як імітаційного методу); методи формування
рефлексивного компонента (інтеграція методів самореалізації (самоконтроль,
самоаналіз) та систематизувального методу). Позакомпонентний блок методів
полікультурного виховання містить такі методи: спонукальні, словесні, наочні,
практичні, комунікативний, ігровий і ситуативний;
- система психолого-педагогічної підготовки викладача вищого
навчального закладу до роботи у полікультурному середовищі, яка передбачає
функціонування двох взаємопов’язаних підсистем: професійної підготовки
майбутніх викладачів вищих навчальних закладів; полікультурної освіти
майбутніх викладачів вищих навчальних закладів. Підсистема професійної
підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів передбачає
теоретичну, науково-методичну та практичну підготовку. Результатом
професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів є їх
готовність до педагогічної діяльності, яка включає спрямованість і педагогічні
здібності, компетенції і компетентності особистості майбутнього викладача.
Критеріями готовності визначено ціннісно-спонукальний, когнітивний,
діяльнісно-практичний,
креативно-особистісний,
оцінно-рефлексивний,
результативно-продуктивний. Окреслено чотири рівні готовності магістрів освіти
до педагогічної діяльності: високий (творчий), достатній (творчо-пошуковий),
середній (репродуктивно-конструктивний), низький (репродуктивний).В основу
підсистеми полікультурної освіти майбутніх викладачів вищих навчальних
закладів покладено такі загальнонаукові підходи: культурологічний;
аксіологічний; діатропічний; компетентнісний; особистісно-орієнтований та
інтердисциплінарний. Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих
навчальних закладів базується на таких принципах: принцип розширення
освітнього простору; принцип культурного збагачення освітнього простору;
принцип збільшення відкритості освітнього простору. Компонентами
полікультурної освіти мабутніх викладачів вищих навчальних закладів є
мотиваційний, знаннєвий, ціннісний, ситуативний і рефлексивний. Проведений
аналіз теорії та практики полікультурної освіти майбутніх викладачів вищих
навчальних закладів дав змогу сформулювати педагогічні умови полікультурної
освіти в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу.
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Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року:
- доведено ефективність навчально-методичного супроводу підготовки
педагога до роботи в умовах постіндустріального суспільства на основі
толерантності, розвитку професійної етики майбутнього педагога;
- розроблено інноваційні блоки методів полікультурної освіти;
- підтверджено необхідність застосування системи психолого-педагогічної
підготовки викладача вищого навчального закладу до роботи у полікультурному
середовищі; методів полікультурної освіти.
Тема «Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів» (2011–2013; керівник
теми – Отич О.М.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 9.
Укладено угоди із закладами, які є базою для проведення
експериментального дослідження, зокрема:
1. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
2. Бердянський державний педагогічний університет.
3. Інститут мистецтв Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова.
4. Інститут соціальної та мистецької освіти Уманського
державного
педагогічного університету ім. П. Тичини.
5. Київський обласний інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
(м. Біла Церква).
6. Комунальний заклад «Малобілозерська спеціалізована естетична школаінтернат «Дивосвіт» Запорізької обласної ради.
7. Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум
мистецтв у Опішні».
8. Гімназія № 267 м. Києва.
9. Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського р-ну м. Києва.
Відомості про наукового керівника – Отич Олена Миколаївна, доктор
педагогічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної естетики та етики
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис):
Морально-естетично орієнтована технологія розвитку педагогічної
майстерності викладачів професійно-педагогічних і вищих технічних
навчальних закладів
Морально-естетично орієнтована технологія розвитку педагогічної
майстерності викладачів професійно-педагогічних і вищих технічних навчальних
закладів становить собою цілісну інтегративну систему, яка охоплює
упорядковану множину операцій і дій, що забезпечують педагогічне
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цілепокладання, змістові, інформаційно-предметні та процесуальні аспекти
розвитку педагогічної майстерності і дозволяють викладачам ефективно
здійснювати професійну діяльність на найвищому її рівні, на якому вільно,
природно і творчо реалізується їхня професійна індивідуальність.
Складовими технології є: педагогічне ціле покладання, відбір і
структурування змісту естетичного і етичного компонентів професійнопедагогічної підготовки студентів та професійного саморозвитку викладачів
професійно-педагогічних і технічних навчальних закладів; інформаційнопредметні та процесуальні аспекти цього процесу (естетично та етично
орієнтовані інноваційні форми, методи, прийоми навчання та учіння, алгоритм
навчальної діяльності тощо); науково-методичне та навчально-методичне
забезпечення розвитку педагогічної майстерності викладачів, результат цього
процесу.
Зміст технології структуровано за мотиваційним, когнітивним,
праксеологічним та аксіологічним блоками. Структурування змісту моральноестетично орієнтованої технології розвитку педагогічної майстерності викладачів
професійно-педагогічних і вищих технічних навчальних закладів передбачає:
а) посилення естетичної та етичної спрямованості викладання суспільногуманітарних, загальнонаукових та психолого-педагогічних дисциплін;
б) педагогічно доцільне впровадження теоретичних положень естетики і етики у
зміст цих дисциплін на основі встановлення міжпредметних зв’язків;
в) розширення блоку психолого-педагогічних дисциплін шляхом впровадження
естетично та етично орієнтованого варіативного спецпрактикуму «Педагогічна
майстерня»; г) формулювання естетично і етично орієнтованої тематики науководослідної роботи студентів; д) морально-естетичне спрямування культурномистецької діяльності студентів.
Для експериментальної перевірки запропоновано навчальний план,
програму та зміст базового навчального курсу «Основи педагогічної
майстерності» (34 години для стаціонару і 25 годин – для студентів заочної форми
навчання).
Метою вивчення курсу ОПМ є формування у майбутніх педагогів
професійного навчання комплексу властивостей особистості, що забезпечать
високий рівень самоорганізації його професійно-педагогічної діяльності, а також
вироблення у нього потреби у самовихованні, самовдосконаленні, прояві своєї
творчої індивідуальності у цій діяльності. Активно використовуються мистецькі
засоби, педагогічне моделювання, вправи на розвиток педагогічної техніки
студентів, розв’язання педагогічних задач; ділові ігри; аналіз педагогічних
ситуацій; мікровикладання; виступи із повідомленнями; тренінги та інші форми і
методи, зокрема, мистецькі. Завершується вивчення курсу «ОПМ»
диференційованим заліком у формі конкурсу педмайстерності.
Естетична та етична орієнтація викладання навчального курсу “Основи
педагогічної майстерності” виявляється у спрямуванні його на: усвідомлення
майбутніми педагогами професійного навчання сутності професійно-педагогічної
діяльності як рефлексивної психофізичної дії; випробовання ними своїх сил у
режисурі фрагментів педагогічних заходів і акторсько-педагогічній майстерності
у ролі педагога професійного навчання; ознайомлення студентів зі складовими
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педагогічної техніки; опанування ними інтерактивними мистецькими техніками
саморегуляції (музикотерапією, бібліотерапією, танцювальною терапією,
казкотерапією, драматерапією, технікою використання масок, маріонеток тощо).
Це сприяє формуванню в майбутніх педагогів професійного навчання
гуманістичної спрямованості, розвиткові їхніх педагогічних, творчих і художніх
здібностей, вдосконаленню професійної компетентності та педагогічної
майстерності, а отже – оволодінню ними мистецтвом педагогічної дії.
Технологія
оптимізації
професійної
діяльності
викладачів
образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів
Обѓрунтовано естетичні та етичні засади професійної діяльності викладачів
образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів; особливості та витоки
професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва і визначено
передумови її творчої спрямованості; представлено теоретичні та методичні
основи викладання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах;
обґрунтовано сутність феномену «оптимізація» та критерії професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва у сучасних вищих навчальних закладах
зокрема; описано способи оптимізації професійної діяльності викладачів
образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів; подано методичні
розробки тестів, лекцій, тренінгових і практичних занять, творчих вправ,
орієнтовних планів уроків тощо. Розроблено методичні рекомендації «Креативні
освітні технології в системі викладання образотворчого мистецтва», в яких
презентовано такі сучасні освітні технології, як: «Інтеграція різних видів
мистецтва» та «Колективна творча діяльність і виховання» та представлено шляхи
їх впровадження до навчального процесу вищих навчальних закладів.
Технологія формування комунікативної культури викладачів як
основи педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та
світової художньої культури
Технологія грунтується на діалоговій стратегії спілкування особистості з
твором мистецтва (вчитель → твір мистецтва → учні). Виявлено сутність,
природу і складники педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва
та світової художньої культури. Розкрито шляхи опанування її секретами.
Виявлено специфіку сприйняття мистецтва, пов’язану з ціннісним відношенням
людини до етико-естетичного ідеалу митця, матеріалізованого у художньому
творі. Аксіологічне ставлення до мистецтва і орієнтація особистості у світі
духовних цінностей створюють підґрунтя для творчої професійної діяльності
викладачів мистецтва.
Педагогічна технологія ґрунтується на принципах: комплексності, дієвості,
особистісної зацікавленості, суб’єктивності, відкритості, художньої виразності,
діалогічності, імпровізаційності у поєднанні з самоконтролем; методів: метод
фізичних дій, акторські етюди, арт-тренінги, драматизація, ігри-драматизації,
імітаційні вправи, рольові діалоги, виконання дій із вигаданими предметами,
співрозмовником, система творчих завдань; форм: міні-лекції, лекції-презентації,
практичні заняття, заняття-бесіди, заняття-дискусії, репетиції, творчий показ,
мистецько-педагогічні практикуми і творчі майстерні тощо. Алгоритмом дій на
кожному етапі виконання вправ є: рольова ідентифікація (саморегуляція –
фізичне розкріпачення – саморефлексія); особистісна проекція (створення
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комунікативної атмосфери – організація взаємодії – колективна рефлексія);
авторська інтерпретація (створення внутрішнього сценарію – відбір засобів –
інсценізація, інтерпретація). Процес формування комунікативної культури
розглядається як послідовна зміна педагогічних ролей (актор, режисер,
драматург) у реальних і заданих ситуаціях. Для визначення рівня сформованості
комунікативної культури використовувались методи психологічної та
педагогічної діагностики: діагностика емоційного інтелекту (Н. Холл);
діагностика особистісної креативності (О. Тунік); тест «Самооцінка творчого
потенціалу особистості». Адаптовану методику В. Аванесова «Вимірювання
художньо-естетичної потреби».
Педагогічний потенціал театральних та специфічних мистецьких методів у
розвитку педагогічної майстерності викладачів, криється у проживанні,
переживанні і оцінці ними реальних або уявних мистецько-педагогічних ситуацій
«тут і зараз» у процесі послідовної зміни ролей, активній дії і взаємодії, досвіді
подолання конфліктів і комунікативних ситуацій, які потребують рефлексії стану,
що переживається, осмислення свого відношення до ситуації. Розробленості
технологія сприяє підвищенню ефективності розвитку педагогічної майстерності
викладачів через формування їхньої комунікативної культури, як мистецтва
діалогу особистості з художнім твором.
Методика розвитку педагогічної майстерності викладачів філологічних
дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів
Технологія грунтується на принципах педагогічної взаємодії, співпраці та
співтворчості викладача та студентів. Специфіка діяльності викладача
філологічних дисциплін передбачає в першу чергу роботу зі словом і над словом
через становлення особистісної позиції та набуття комунікативних знань і
навичок, а відтак – високого рівня педагогічної майстерності та професійної
культури. Оскільки феномени мови і культури зумовлюють один одного,
комунікативна компетентність викладача розглядається нами як основоположний
компонент педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність виступає як
інтегративна складова особистості викладача в система естетичної соціалізації, що
грунтується на принципах гуманістичної спрямованості навчально-виховного
процесу, співтворчості й співробітництва, принципі «педагогіки паралельної дії».
Це, насамперед, висока культура організаторської, управлінської, виховної,
трудової, ігрової і громадської діяльності викладача, наділеного якостями творчої
особистості, що дозволяє вирішувати всі питання навчально-виховної роботи,
відповідно до вимог соціуму та часу. Мовний процес та невербальна поведінка
викладача впливає на створення емоційно-психологічної атмосфери педагогічного
спілкування.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року:
Доведено ефективність комплексу організаційно-методичних умов й
цілісний підхід до запровадження естетично і етично орієнтованих технологій
розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних
закладів; розроблено апробовано й впроваджено інноваційний навчальнометодичний комплекс для підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів, що становить цілісну інтегративну
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систему, яка охоплює упорядковану множину операцій і дій, котрі забезпечують
педагогічне цілепокладання, змістові, інформаційно-предметні та процесуальні
аспекти розвитку педагогічної майстерності, що дозволяє викладачам ефективно
здійснювати професійну діяльність на найвищому рівні педагогічної
майстерності, на якому вільно, природно і творчо реалізується їхня професійна
індивідуальність; сформульовано рекомендації, засновані на концептуальних і
теоретичних положеннях етико-естетичного спрямування педагогічної дії
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.
Ефективність розроблених інновацій підтверджується позитивною
динамікою зростання рівня педагогічної майстерності викладачів вищих
педагогічних закладів освіти, стійкістю позитивних результатів у розвитку їх
професійної компетенції, естетичної та етичної культури та можливістю творчого
застосування розроблених методичних засобів у практиці.
За розроблення і впровадження інноваційної технології розвитку розвитку
творчої індивідуальності педагогів Отич О.М. отримала звання Лауреата
Національного конкурсу «Видатні наукові досягнення» у номінації «Інноваційні
пректи, педагогічні технології».
Тема «Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх
учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх
школах» (2013-2015; керівник теми – Солдатенко М.М.).
Експеримент здійснюється на рівні структурного підрозділу підвідомчої
установи (за рішенням Вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України).
Кількість експериментальних навчальних закладів – 5.
Відділом укладено договори із наступними закладами, які є базою для
проведення експериментального дослідження:
1. Вінницький національний технічний університет.
2. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
3. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
4. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну
ім. Сальвадора Далі.
5. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Відомості про наукового керівника – Солдатенко Микола Миколайович,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії та історії
педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються (назви та короткий
опис):
- діагностичні методики виявлення рівнів розвитку педагогічної
майстерності майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у
загальноосвітніх школах в системі: профільна старша школа – бакалаврат –
магістратура педагогічних ВНЗ – заклади післядипломної педагогічної освіти;
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- інноваційні форми професійного саморозвитку вчителя – Центри
педагогічної майстерності, в яких здійснюється неформальна та інформальна
педагогічна освіта вчителів за індивідуальними освітніми траєкторіями;
- науково-методичне та навчально-методичне забезпечення професійного
саморозвитку вчителя та підвищення рівня його педагогічної майстерності.
Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного
року: укладено угоди про співпрацю з вищими, післядипломними та
загальноосвітніми навчальними закладами; організовано діяльність 30 центрів
педагогічної майстерності та професійного саморозвитку вчителя; значно зріс
рівень педагогічної майстерності педагогів, які працюють у закладах, на базі яких
утворено Центри педагогічної майстерності; у 2013 р. ці заклади отримали 5
золотих, 2 срібні медалі та 8 дипломів освітянських вистовак, а 1 з них
нагороджений медаллю «Трудова слава» і Дипломом Міжнародної академії
рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ЙОГО МОНІТОРИНГ
У 2013 р. упроваджувалося 54 результати НДР, отримані упродовж
звітного року, зокрема: 10 наукової, 39 науково-виробничої, 3 навчальної,
2 довідкової. Продовжувалося упровадження 15 результатів НДР, отриманих
упродовж двох попередніх років, зокрема: 2 наукової, 12 науково-виробничої,
1 навчальної.
У 2013 році опубліковано за кошти державного бюджету таку продукцію:
1. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади:
Колективна монографія. Авт. кол.: Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Щербак О.І.,
Дорошенко Н.І., Скульська В.Є., Василенко О.В. (15,0 др. арк.) – 100,0.
2. Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення:
Колективна монографія. Авт. кол.: Огієнко О.І., Мільто Л.О., Калюжна Т.Г.,
Гончарук Т.О., Радченко Ю.Л., Красильник Ю.С., Годлевська К.В., Вінник Н.І.(13,0
др.арк.) – 100,0.
3. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач: Посібник. Автор:
Мільто Л.О. (9,0 др. арк.)– 300,0.
4. Сучасні технології освіти дорослих: Колективний посібник. Авт. кол.:
Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В., Сігаєва Л.Є.,Зінченко С.В., Дорошенко Н.І., Баніт
О.В. (10,5 др. арк.)– 200,0.
5. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва і
світової художньої культури. Посібник. Автор: С.О.Соломаха. (8,0 др. арк.)– 300,0.
6. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів
образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів.Посібник. Автор:
С.В.Коновець. (8,0 др. арк.)– 300,0.
7. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу:
Колективний посібник. Авт. кол.: Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Балл Г.О., Власова
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О.І., Становських З.Л., Павлик Н.В., Волошко Н.І., Бастун М.В., Голуб І.І.,
Радзімовська О.В., Шкіренко О.В.). (10,0 др. арк.)– 300,0.
8. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості: Посібник.
Автор: Помиткін Е.О.(8,0 др. арк.) – 100,0.
9. Психологія і педагогіка праці особистості: Посібник. Автор: Рибалка В.В.
(8,0 др. арк.)–100,0.
10. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів. Бібліографічний покажчик. Укладач:
Л.Н.Штома. (8,0 др. арк.)–300,0.
Упровадження результатів НДР у 2013 р. відбувалося на базі 103 об’єктів,
зокрема: 9 органів державної влади та місцевого самоврядування, 26 вищих
навчальних закладів, 9 установ післядипломної освіти, 14 загальноосвітніх
навчальних
закладів,
2 професійно-технічних
навчальних
закладів,
15 підвідомчих установ НАПН України.
Отже, цільову групу склали вищі педагогічні навчальні заклади, заклади
післядипломної освіти, різні типи загальноосвітніх навчальних закладів (відповідно
до розсилки друкованої продукції).
Методи моніторингу впровадження результатів досліджень: публікація
кінцевих результатів, участь у міжнародних виставках, науково-практичних
конференціях, семінарах, розміщення на сайті Інституту посібників і методичних
рекомендацій, підготовлених за результатами завершених НДР з метою їх
оприлюднення тощо.
(Таблиці IV.1. – IV.3.).

V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
У структурі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
поліграфічної бази немає, отже видавнича діяльність за повним циклом не
здійснюється. 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 тощо).
Випуск друкованої продукції за державним замовленням у 2013 році склав
11 видань (3 монографії, 7 посібників, 1 бібліографічний покажчик), загальним
обсягом 115,0 др. арк., загальний тираж 2200 примірників:
1. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади:
Колективна монографія. Авт. кол.: Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Щербак О.І.,
Дорошенко Н.І., Скульська В.Є., Василенко О.В. (15,0 др. арк.) – 100,0.
2. Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади: Колективна монографія.
Авт. кол.: Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко Л.Є. Сігаєва, С.В. Зінченко С.В.,
О.В. Баніт О.В., С.В. Лапаєнко С.В., О.В. Василенко (17,5 др. арк.) – 100,0.
3. Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення:
Колективна монографія. Авт. кол.: Огієнко О.І., Мільто Л.О., Калюжна Т.Г.,
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Гончарук Т.О., Радченко Ю.Л., Красильник Ю.С., Годлевська К.В., Вінник Н.І.
(13,0 др.арк.) – 100,0.
4. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач: Посібник. Автор: Мільто
Л.О. (9,0 др. арк.) – 300,0.
5. Сучасні технології освіти дорослих: Колективний посібник. Авт. кол.:
Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В., Сігаєва Л.Є.,Зінченко С.В., Дорошенко Н.І.,
Баніт О.В. (10,5 др. арк.) – 200,0.
6. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва і світової
художньої культури. Посібник. Автор: С.О.Соломаха. (8,0 др. арк.) – 300,0.
7. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів
образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів.Посібник. Автор:
С.В.Коновець. (8,0 др. арк.) – 300,0.
8. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу:
Колективний посібник. Авт. кол.: Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Балл Г.О.,
Власова О.І., Становських З.Л., Павлик Н.В., Волошко Н.І., Бастун М.В.,
Голуб І.І., Радзімовська О.В., Шкіренко О.В.). (10,0 др. арк.) – 300,0.
9. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості: Посібник.
Автор: Помиткін Е.О. (8,0 др. арк.) – 100,0.
10.Психологія і педагогіка праці особистості: Посібник. Автор: Рибалка В.В. (8,0
др. арк.) –100,0.
11.Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів. Бібліографічний покажчик.
Укладач: Л.Н.Штома. (8,0 др. арк.) – 300,0.
На початок 2013 року в Інституті було 2 періодичні журнали, один з яких
зареєстрований у ДАК МОН України як провідне наукове фахове видання з
педагогіки і психології, а інший – як провідне наукове видання з педагогіки, а
також 2 збірники наукових праць, один з яких є фаховим виданням з педагогіки.
1.
Інститут є співзасновником журналу «Педагогіка і психологія
професійної освіти», який видається з 1997 року. Журнал випускається на базі
Львівського
науково-практичного
центру
професійно-технічної
освіти
НАПН України, має свідоцтва про державну реєстрацію (Галузь науки
«Педагогіка, психологія», свідоцтво КВ №16646-5318 ПР від 24.03.2010) та
фахову реєстрацію («Педагогічні науки» – Постанова Президії ВАК України від
06.10.2010 р. №1-05/6, «Психологічні науки» – Постанова президії ВАК України
від 10.11. 2010р., №1-05/7), Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN
2218-5186 від 20.07.2010 р.). Журнал представлений на сайті Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського у розділі «Наукова періодика
України». Головний редактор журналу Н.Г. Ничкало. Доступ до повнотекстового
архіву номерів на веб-сторінці http://lnpc.com.ua.
У звітному році вийшло три номери: №1 (13,0 др. арк.); № 2 (14,0 др. арк.);
3 № (14,0 др. арк.). Усього – 41,0 др. арк.), в яких представлена така тематика:
дидактика, методика і технології навчання, психологія, проблеми виховання,
зарубіжний досвід, наукове життя.
2. Відділ порівняльної професійної педагогіки спільно з Хмельницьким
національним університетом є засновниками наукового журналу «Порівняльна
професійна педагогіка», в якому публікуються наукові статті з проблем
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порівняльної професійної освіти. Журнал видається на базі Хмельницького
національного університету. Видання внесено до державного реєстру друкованих
засобів масової інформації Міністерства юстиції України (Свідоцтво про
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 178016651Р від 29.03.2011), а також включено до переліку наукових фахових видань
України у галузі «Педагогічні науки» (Наказ МОНМС № 54 від 25.01. 2013 р.).
Журналу присвоєно міжнародний класифікаційний номер друкованого видання
ISSN 2308-4081. Журнал представлений на сайті Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського у розділі «Наукова періодика України». Доступ до
повнотекстового
архіву
номерів
на
веб-сторінці
http://khnu.km.ua/angl/j/default.htm.
Упродовж 2013 року видано 2 номери: Вип.1 (27,65 др. арк.); Вип. 2
(11,94 др. арк.). Усього – 39,59 др. арк.
3. Відділ андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України є засновником збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи», який випускається з 2009 року. Видання внесено до
державного реєстру друкованих засобів масової інформації Міністерства юстиції
України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової
інформації серія КВ № 256-9856 ПР від 01.07. 2013 р.). Збірник внесено до
переліку наукових фахових видань України у галузі «Педагогічні науки»
(Постанова президії ВАК України № 1 – 05/ 7 від 10.11. 2010 р.). У збірнику
представлено результати наукових досліджень з проблем освіти дорослих,
зокрема змісту, напрямів, історії її розвитку, порівняльного аналізу вітчизняного
та зарубіжного досвіду. Доступ до повнотекстового архіву номерів на вебсторінці www.andragogika.com.ua
Упродовж 2013 року було видано 2 випуски збірника наукових праць:
Вип. 6 (10,0 др. арк.), Вип. 7 (10,0 др. арк.). Усього: 20,0 др. арк.
4. Відділ педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України є співзасновником збірника наукових праць
«Естетика і етика педагогічної дії», який випускається з 2011 року спільно з
Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Г. Короленка.
У збірнику представлені результати наукових досліджень з проблем
педагогічної естетики та етики, духовного розвитку особистості педагога,
педагогіки мистецтва і мистецтва педагогічної дії, теорії, історії та методики
мистецької освіти, педагогічної майстерності викладача мистецьких дисциплін
тощо.
Збірник видається на базі Полтавського національного педагогічного
університету ім. В.Г. Короленка. Видання внесено до державного реєстру
друкованих засобів масової інформації Міністерства юстиції України (Свідоцтво
№17866-6716 Р Серія КВ від 10.06. 2011 р.). Збірнику присвоєно Міжнародний
стандартний серійний номер друкованого видання ISSN 2226-4051. Збірник
представлений на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
у розділі «Наукова періодика України». Доступ до повнотекстового архіву
номерів на веб-сторінці http://eepd.key.ua.
Упродовж 2013 року видано 2 випуски наукових праць: Вип. 5 (10,0 др.
арк.); Вип. 6 (10,0 др. арк.). Усього – 20,0 др. арк.
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У 2013 році відділом педагогічної естетики та етики Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України видано збірник наукових праць
Х Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької
«Педагоічна
майстерність
як
система
професійних
і
мистецьких
компетентностей» (рекомендовано до друку вченою радою Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України, протокол № 14 від 24 грудня 2012р.,
ISBN 978-966-8410-75-6).
У цьому збірнику представлені результати наукових досліджень з проблем
підготовки викладачів мистецьких дисциплін, формування естетичної і етичної
культури та педагогічної майстерності вчителя, розвитку фольклористичної
освіти.
(Таблиці: V.1. – V.3.).
VІ. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Планом роботи НАПН України на 2013 рік Інститутом педагогічної освіти і
освіти дорослих було передбачено участь у 2 методологічних семінарах НАПН
України та проведення 26 масових науково-практичних заходів.
Методологічні семінари НАПН України
1. Методологічний семінар НАПН України «Сучасні виховні технології:
соціалізаційні виклики і педагогічний контекст» (30 жовтня 2013 р., м. Київ).
Доповідь: Зязюн І.А. «Невикористані ресурси психолого-педагогічної науки в
розвитку особистості».
2. Методологічний семінар НАПН України «Медіаосвіта в Україні:
наукова рефлексія викликів, практик, перспектив» (3 квітня 2013 р., м. Київ).
Доповідь: Шкіренко О.В. «Психолого-педагогічні умови розвитку духовних
цінностей і культури особистості в умовах інформаційного суспільства»
Форуми
1. Всеукраїнський форум з міжнародною участю «Відкриті інновації як
феномен глобально-орієнтованого суспільства» (14-16 травня 2013 року, м.
Суми, КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»).
Питання, що обговорювались: глобалізаційні виклики людства: запит на інновації,
художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних
закладів у процесі впровадження інтегративного курсу «Мистецтво»; інноваційні
освітньо-виховні стратегії у сучасній освіті: змістовий та технологічний аспект;
інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика. На пленарному
засіданні 14 травня з доповіддю виступив співробітник відділу теорії та історії
педагогічної майстерності О.А. Лавріненко.
Результативність: За результатами форуму видано збірник матеріалів.
2. V Польсько-український форум «Інтердисциплінарність педагогіки та
її субдисципліни» (м. Краків, Педагогічний університет імені Комісії
національної освіти). Питання, що обговорювалися: актуалізація дослідження
польської та української педагогіки у взаємодії з іншими науками; обґрунтування
можливості розвитку інтердисциплінарного статусу педагогічних субдисциплін;
окреслення гуманістичних аспектів професійної підготовки вчителя в умовах
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міждисциплінарного простору. У роботі форуму взяли участь науковці Інституту:
Ничкало Н.Г., Отич О.М., Авшенюк Н.М., Огієнко О.І., Семеног О.М., Лукянова
Л.Б.
Результативність:
опубліковано
збірник
наукових
праць
«Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисципліни»: зб. наук. праць / за ред..
Ф. Шльосека. – Краків, 2013. – 815 с.
Міжнародні та всеукраїнські конференції
1. Урочисте засідання науково-педагогічної громадськості з нагоди 125річчя від дня народження А.С. Макаренка (6 березня 2013 р., м. Київ, Київський
міський будинок учителя). Проблеми, що обговорювалися: психопедагогічна
концепція А.С. Макаренка; новаторський внесок Антона Макаренка у «знятті»
проблеми моральної дефективності; педагогічні ідеї А.С. Макаренка у діяльності
професійних навчальних закладів; психологічні погляди А.С. Макаренка. На
пленарному засіданні з доповіддю виступив директор Інституту І.А. Зязюн.
Результативність: підготовлено програму, матеріали рочистого зібрання
2. Міжнародна конференція «Педагогіка А.С. Макаренка в
полікультурному освітньому просторі» (12-14 березня 2013 р, м. Полтава,
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка)
Проблеми, що обговорювались на міжнародній конференції: педагогіка А.С.
Макаренка в транскультурному освітньому діалозі; ідеї А.С. Макаренка в світлі
сучасних підходів до виховання особистості, аксіологічні, психологічні та
методичні аспекти формування професійної майстерності педагога; творчий
розвиток ідеї та досвіду А.С. Макаренка в соціальній психології та психології
особистості. У конференції прийняли участь співробітники Інституту: Хомич
Л.О., Султанова Л.Ю., Шахрай Т.О., Машкіна С.В. та ін.
Результативність: опубліковано матеріали міжнародної конференції
«Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» (12-14
березня 2013 року) / за заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2013. – 250 с.
3. Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне та
психологічне здоров’я: нові підходи до профілактики» (20 квітня 2013 р., м.
Одеса, Одеський національний університет ім. І.Мечникова). Проблеми, які
обговорювалися: зв'язок соціального і психологічного здоров’я суб’єктів освітньої
системи з їх професійним самовизначенням. З доповідями виступили науковці
Інституту: Ігнатович О.М. «Профорієнтаційні ресурси психологічної допомоги у
проектуванні професійного розвитку особистості»; Литвинова Н.І. «Успішний
вибір професії як умова забезпечення соціального та психологічного здоров’я»;
Синявський В.В. «Професійна орієнтація як важливий фактор збереження
здоров’я»; Мерзлякова О.Л. «Ефективне мислення як запорука соціальнопсихологічного здоров’я особистості»; Марченко І.Б. «Психологічний аспект
соціалізації особистості на різних етапах професійної діяльності»; Шевенко А.М.
«Професійне самовизначення як запорука психічного здоров’я особистості».
Результативність: окреслення шляхів збереження соціального і
психологічного здоров’я суб’єктів освітньої системи у процесі їх професійного
самовизначення.
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4. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина
А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття»
(11-12 березня 2013 р,. м. Суми, Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка). Проблеми, що обговорювалися: макаренкознавчі виміри
сучасної педагогічної інноватики; педагогічні ідеї А.С. Макаренка в сучасній
креативній освіті; педагогічна спадщина А. С. Макаренка у вирішенні проблем
дитинства; ідеї А.С. Макаренка і проблеми становлення особистості в сучасних
психолого-педагогічних дослідженнях; макаренкознавство та філософія
превентивної освіти; проблеми соціалізації та інкультурації у контексті творчої
спадщини А. С. Макаренка; творча спадщина А.С. Макаренка в аспекті
управління навчально-виховним закладом; міжнародні виміри та контексти
макаренкознавства. В обговоренні проблем виступили науковці Інституту:
Огієнко О.І., Гончарук Т.О., Калюжна Т.Г.,Мільто Л.О., Красильник Ю.С.,
Радченко Ю.Л., Тищенко С.І., Годлевська К.В., Кобюк Ю.М.
Результативність: Збірник матеріалів конференції
5. Міжнародна науково-практична конференція «VI Кримські педагогічні
читання: нові педагогічні технології в освіті та формування гуманітарнотехнічної еліти» (21-24 травня 2013 р., м. Алушта). На конференції
обговорювалися проблеми методології педагогічної діяльності по формуванню
професійної компетентності гуманітарно-технічної еліти; філософії освіти про
роль вищої школи у світовому соціокультурному просторі; формування
гуманітарно-технічної еліти у системі пріоритетів вищої школи; нових
педагогічних технологій як відповіді вищої школи на виклики інноваційного
етапу світового розвитку; педагогічної культури викладача як умови формування
загальної та професійної культури майбутнього спеціаліста; соціальногуманітарних дисциплін у системі підготовки майбутніх інженерів;
співвідношення традицій і сучасних тенденцій міжнародного співробітництва у
сфері вищої освіти. В пленарному засіданні та роботі секцій VI Кримських читань
брали участь академіки НАПН А.Н. Гуржій, І.А. Зязюн, В.Є. Биков, І.Д. Бех, О.В.
Глузман, професор Кудін В.О. та ін.
Результативність: Випуск матеріалів конференції планується у фаховому
журналі «Теорія та практика управління соціальними системами» та збірнику
наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної
гуманітарно-технічної еліти». З рекомендаціями конференції можна ознайомитись
за посиланням.
6. Науково-практична конференція «Особливості розвитку духовної
культури педагога в сучасному навчальному закладі» (29-30 травня 2013 р., м.
Новомосковськ, Новомосковський колегіум № 11). Питання, що обговорювалися:
історико-психологічний аналіз проблеми розвитку духовної культури
педагогічних працівників; мотиваційно-смислові детермінанти духовного
саморозвитку педагога; психодіагностика і розвиток психологічної культури і
здорового способу життя учасників навчально-виховного процесу; самосвідомість
особистості в структурі духовної культури педагога. На конференції з доповідями
виступили науковці інституту, були проведені: майстер-клас «Методики
саморозвитку мотивації особистості педагога до духовного зростання»; тренінг
«Духовні цінності і культура як основа формування особистісно-професійних
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якостей педагога». З доповідями виступили науковці Інституту: Рибалка В.В.
«Історико-психологічні основи розвитку духовної культури педагогічних
працівників»: викладено розуміння понять духу, духовності, духовної культури
педагогічного персоналу з точки зору узагальнення історико-психологічних даних
по проблемі духовності; Становських З.Л. «Мотиваційно-смислові детермінанти
духовного саморозвитку педагога»: де представлені рекомендації з саморозвитку
мотивації педагога до духовного зростання. Проведено майстер-клас на тему
«Методики саморозвитку мотивації особистості педагога до духовного
зростання», де представлено тренінгові програму для розвитку мотиваційносмислової складової духовної культури вчителів. Було проведено тренінг:
Шкіренко О.В. «Духовні цінності і культура як основа формування особистіснопрофесійних якостей педагога» (тренінг).
Результативність: Програма конференції; впровадження у навчальновиховний процес колегіуму практикуму «Психологія становлення здорового
способу життя в навчально-виховному процесі» (довідка про впровадження №
467 від 15.11.2013 р. виконавчого комітету Новомосковської міської ради)
7. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал
професійної підготовки майбутніх фахівців мистецької освіти» (19-20 вересня
2013 р., м. Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет,).
Питання, що обговорювалися: теоретично-методичні проблеми модернізації
професійної підготовки майбутніх вчителів мистецьких дисциплін; проблеми
мистецької освіти; обмін міжнародним науково-практичним досвідом з
використання інноваційних навчальних технологій; презентація методичних
наробок та новаторських ідей, які можуть привернути увагу широкого кола
фахівців та стати предметом дискусії; підвищення ефективності та якості
професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі мистецької освіти України та
за її межами. У конференції виступили. В обговоренні проблем взяли участь
співробітники відділу педагогічної естетики та етики: Отич О.М.. Соломаха С.О.,
Флегонтова Н.М., Філіпчук Н.О. та ін.
Результативність: За результатами конференції опубліковано збірник
наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
(Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В.,
2013. –244 с.
8. VII Міжнародна науково-практична конференція «Професійне
становлення особистості: проблеми і перспективи» (16-18 жовтня 2013 р., м.
Хельницький, Хмельницький національний університет) Питання, що
обговорювалися: андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх
процесах дорослої людини; педагогічна майстерність викладача вищого
навчального закладу в професійній підготовці майбутніх фахівців; роль
самоучіннєвих організацій у навчанні дорослих; технологічність навчання в освіті
дорослих. В обговоренні проблем взяли участь науковці Інституту: Хомич Л.О.,
Боровік О.М., Семеног О.М., Ничкало Н.Г., Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М.,
Постригач Н.О., Аніщенко О.В., Баніт О.В., Василенко О.В., Дорошенко Н.І.,
Зінченко С.В., Лук’янова Л.Б., Сігаєва Л.Є., Огієнко О.І., Калюжна Т.Г., Мільто
Л.О.
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Результативність: За результатами конференції видано збірники наукових
праць: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали
VII міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Н.Г. Ничкало. –
Хмельницький: «ХНУ», 2013. (видано 2 томи).
Наукові семінари
1. Науково-практичний семінар «Профорієнтаційна компетентність
сучасного педагога: науково-методичне забезпечення» (м. Кременчук,
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 12-14
березня 2013р.). Питання, що обговорювалися: Науково-методичне забезпечення
професійної орієнтації в системі середньої освіти. З доповідями виступили
науковці: Мерзлякова О.Л., Марченко І.Б.
Результативність: науково-методичне забезпечення професійної орієнтації
в системі середньої освіти.
2. Міжнародний методологічний семінар з проблем педагогіки праці (2-7
лютого 2013 р., м. Устронь, Республіка Польща). Питання, що обговорювалися:
методологія і методика науково-педагогічних досліджень; творча співпраця
наукового керівника і дисертанта. З доповіддю «Роль наукового керівника і
наукового консультанта у підготовці дисертаційної праці та в її захисті»
виступила Ничкало Н.Г.
Результативність: підготовлено матеріали семінару
3. Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних
процесів» (17 квітня 2013 р,. м. Хмельницький, Хмельницький національний
університет, Центр порівняльної професійної педагогіки). Питання, що
обговорювалися: компетентнісний підхід у зарубіжній теорії і практиці
підготовки фахівців; переосмислення значимості компетентнісно-орієнтованої
підготовки фахівців у вищій школі в умовах модернізації освіти; розробка
основних підходів до розвитку ключових особистісних і професійних
компетентностей для вирішення конкретних соціальних, професійних завдань.
реалізація компетентнісного підходу у вищій професійній освіті України за умов
формування глобального інноваційного суспільства із збереженням досягнень та
національних традицій. У роботі семінару прийняли участь науковці інституту:
Авшенюк Н.М., Десятов Т.М., Дяченко Л.М., Кудін В.О., Постригач Н.О.,
Пуховська Л.П., Сулима О.В., Аніщенко О.В., Василенко О.В., Дорошенко Н.І.,
Зінченко С.В., Іванова Т.В., Семеног О.М. та ін.
Результативність: за матеріалами семінару підготовлено науковий журнал
«Порівняльна професійна педагогіка», Випуск 1, 2013. доступ до повнотекстового
номеру http://khnu.km.ua/angl/j/default.htm.
4.
Всеукраїнський
науково-практичний
семінар
«Педагогічна
компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український
контекст» (10 червня 2013 р,. м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України). У
роботі семінару прийняли участь науковці інституту: Авшенюк Н.М., Дяченко
Л.М., Постригач Н.О., Пуховська Л.П.
Результативність: матеріали семінару.
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5. Методологічний семінар «Від педагогіки добра до вершин педагогічної
майстерності» (18 грудня 2013 р., м. Київ, ДНВЗ «Університет менеджменту
освіти» НАПН України). Питання, що обговорювалися: філософськометодологічні підходи до розуміння природи педагогічної майстерності;
інноваційні технології та педагогічна майстерність у навчальному процесі;
педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Співробітники
відділу інноваційних педагогічних технологій виступили з доповідями: «Чинники
розвитку педагогічної майстерності тьютора» (Огієнко О.І.), «Використання
ігрових технологій у формуванні аксіосфери майбутнього вчителя» (Калюжна
Т.Г.), «Педагогічна майстерність і нові інноваційні технології» (Мільто Л.О.),
«Продуктивне навчання як основа стратегії розвитку особистості слухача курсів
підвищення кваліфікації.» (Красильник Ю.С.), «Педагогічна майстерність учителя
у викладанні інформаційних технологій» (Радченко Ю.Л.), «Мультимедіа
технології як засіб підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів
початкових класів» (Годлевська К.В.), «Розвиток навчально-пізнавальних
здібностей студентів засобами інтерактивного навчання» (Кобюк Ю.М.).
Результативність: Програма, матеріали методологічного семінару
Педагогічні читання
1. Міжнародні психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті Б.О.
Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку» (30 травня
2013р., м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України). Проблеми, що обговорювалися: актуальні проблеми професійної
орієнтації в системі педагогічної освіти. З доповідями виступили Ігнатович О. М.
«Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти»;
Литвинова Н. І. «Профорієнтаційний супровід учнівської молоді загальноосвітніх
навчальних закладів у контексті концептуальних засад Б. О. Федоришина»;
Єгорова Є.В. «Профконсультація особистості: історія та сучасний стан»;
Синявський В.В. «Б.О. Федоришин – засновник української школи з
профорієнтації»; Мерзлякова О.Л «Mind-mapping як сучасна технологія в
профорієнтаційній діяльності».; Кобченко В.В. «До проблеми психологічної
допомоги педагогічним працівникам в ситуації безробіття»; Марченко І.Б.
«Особистісний підхід у профорієнтаційній роботі в умовах ПТНЗ»; Шевенко А.М.
«Профорієнтаційне портфоліо як інструмент особистісного зростання учнівської
молоді» та інші науковці інституту.
Результативність: обґрунтування рекомендацій щодо впровадження у
практику профорієнтаційної роботи нові напрацювання та використання досвіду з
метою поліпшення професійного самовизначення учнівської молоді; збереження
традицій української школи профорієнтації; ретрансляція інноваційних форм та
методів у профорієнтаційній роботі сучасних навчальних закладів.
2. Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені пам’яті Олени Степанівни
Дубинчук, у рамках Всеукраїнського фестивалю науки (23 травня 2013 р., м.
Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). Проблеми,
що обговорювалися: теоретико-методологічні проблеми розвитку освіти дорослих
в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів. андрагогічні засади
професійної підготовки педагогів; освіта дорослих у контексті порівняльно61

педагогічних досліджень; інформаційно-комунікаційні технології в освіті
дорослих; історико-педагогічні проблеми освіти дорослих. У обговоренні
прийняли участь представники усіх відділів Інституту.
Результативність: Підготовлено збірник наукових праць: Освіта дорослих:
теорія, досвід, перспективи: зб. наук.пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін..];
Ін-т пед.. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець ПП
Лисенко М.М., 2013. – Вип. 6. – 289 с.
3. ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П.
Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (4-5 грудня 2013
р., м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України).
Питання, що обговорювалися: проблеми філософії педагогічної дії; мистецької
педагогіки і педагогіки мистецтва у формуванні професійної майстерності
вчителя; педагогічної майстерності як системи професійно-мистецьких
компетентностей; естетичних та етичних основ педагогічної майстерності;
розвитку педагогічної майстерності викладача мистецьких дисциплін. В
обговоренні проблем виступили науковці інституту: Зязюн І.А., Отич О.М., Хомич
Л.О., Лук’янова Л.Б., Огієнко О.І., Котирло Т.В., Грищенко Ю.В., Машкіна С.В.,
Василенко О.В., Зінченко С.В., Лук’янова Л.Б., Сігаєва Л.Є. та ін.
Результативність: за матеріалами ХІ Міжнародних педагогічномистецьких читань пам’яті професора О.П. Рудницької готується до видання
збірник наукових праць.
Круглі столи, конкурси
1. Круглий стіл «Загальнокультурний розвиток особистості педагога в
цивілізаційному вимірі» (21 лютого 2012 р., м. Київ, Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України). Питання, що обговорювалися: 1.
Методологічні засади загальнокультурного розвитку майбутнього педагога. 2.
Сучасні підходи до полікультурної компетентності викладачів ВНЗ.
3.Загальнокультурний розвиток особистості педагога: сучасний контекст.
4.Навчально-виховна діяльність у сучасних умовах: методологічний аспект. 5.
Загальна культура сучасного педагога: нові часи – нові запити. З доповідями
виступили: «Методологічні засади загальнокультурного розвитку майбутнього
педагога» (Хомич Л.О.); «Загальнокультурний розвиток особистості педагога:
сучасний контекст» (Шахрай Т.О.); «Загальна культура сучасного педагога: нові
часи-нові запити» (Лактіонова Г.М.); «Сучасні підходи до полікультурної
компетентності викладачів вищих навчальних закладів» (Султанова Л.Ю.);
«Навчально-виховна
діяльність
у
сучасних
умовах:
методологічний
аспект» (Усатенко Т.П.).
Результативність: матеріали круглого столу будуть відображені в
кінцевому результат НДР: колективній монографії «Полікультурна освіта в
контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога» (13,0 др. арк.), що
включена до плану друку НАПН у 2014 році.
2. Круглий стіл «Професійне самовизначення як детермінанта
особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників» (19
березня 2013 р., м. Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН України НАПН
України). Питання, що обговорювались: 1. Визначення та обговорення
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психологічних особливостей професійного самовизначення інтелектуально
обдарованих старшокласників. 2. Пропозиції практичних рекомендацій щодо
професійного самовизначення обдарованих старшокласників 3. Використання
досвіду науковців та практиків у реалізації професійного самовизначення
обдарованих старшокласників. З доповідями виступили науковці інституту:
Ігнатович О.М., Єгорова Є.В., Синявський В.В., Литвинова Н.І., Кобченко В.В.,
Шевенко А.М., Мерзлякова О.Л., Марченко І.Б.
Результативність: визначення та обговорення психологічних особливостей
професійного самовизначення інтелектуально обдарованих старшокласників;
пропозиції практичних рекомендацій щодо професійного самовизначення
обдарованих старшокласників; використання досвіду науковців та практиків у
реалізації професійного самовизначення обдарованих старшокласників.
3. Круглий стіл «Ідеї відродження духовної культури особистості в
творчій спадщині Т.Г. Шевченка» (11 березня 2013 р., м. Київ, Український
колеж ім. В.О. Сухомлинського). Питання, що обговорювалися: 1. Ідеї духовної
свободи особистості у творчій спадщині Т.Г.Шевченка; 2. Духовні цінності в
образотворчій спадщині Тараса Григоровича Шевченка; 3. Життєтворчість Т.Г.
Шевченка як зразок духовного саморозвитку особистості; 4. Діалогічні методи
розвитку духовної культури у світлі ідей Т.Г.Шевченка; 5. Діалог з героями
літературних та художніх творів Т.Г.Шевченка як одна з форм розвитку духовної
культури вчителя та учнів; 6. Твори Т.Г.Шевченка як засіб формування духовних
цінностей і культури особистості; 7. Дослідження духовних якостей характеру
учасників навчально-виховного процесу. З доповідями виступили науковці
Інституту: Помиткін Е.О. «Ідеї духовної свободи особистості у творчій спадщині
Т.Г.Шевченка»; Становських З.Л. «Життєтворчість Т.Г. Шевченка як зразок
духовного саморозвитку особистості», в якій окреслені психодіагностичні
показники та рівні розвитку духовної культури особистості та на прикладі життя і
творчості Т.Г. Шевченка представлено психологічний аналіз самомотивації
особистості до духовного зростання.
Результативність: Матеріали круглого столу
4. Круглий стіл «Духовна культура педагога як умова розвитку
інтелектуальної обдарованості старшокласників» у рамках Всеукраїнського
фестивалю науки (23 травня 2013 р., м. Київ, Інститут обдарованої дитини НАПН
України). Питання, що обговорювалися: 1.Теоретико-методологічні основи та
методичні підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу. 2.
Вправи з практикуму «Психологія становлення духовного здоров’я» щодо
розвитку духовності педагогів та учнів. 3. Психологічні особливості діагностики
духовної культури і цінностей педагогічного персоналу. 4. Психологічні умови
розвитку самомотивації педагога до духовного зростання. 5. Тренінг як форма
роботи з розвитку комунікативної складової духовної культури педагогів. З
доповідями виступили науковці інституту: Помиткін Е.О. «Теоретикометодологічні основи та методичні підходи до вивчення духовної культури
педагогічного персоналу»; Волошко Н.І. «Вправи з практикуму «Психологія
становлення духовного здоров’я» щодо розвитку духовності педагогів і учнів»,
Шкіренко О.В. «Психологічні особливості діагностики духовної культури і
цінностей педагогічного персоналу» Волошко Н.І. «Вправи з практикуму
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«Психологія становлення духовного здоров’я» щодо розвитку духовності
педагогів і учнів».
Результативність: за матеріалами круглого столу підготовлено матеріали
круглого столу: Духовна культура педагога як умова розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників: матеріали круглого столу, 23 травня 2013 року,
м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013
5. Круглий стіл «Розвиток педагогічної майстерності викладачів у
системі мистецької освіти» (26 вересня 2013 р., м. Київ, Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України). Питання, що обговорювалися:
1.Теоретико-методичні основи функціонування і розвитку мистецької освіти
в Україні. 2.Проблеми фахового зростання викладачів мистецьких дисциплін на
естетичних та етичних засадах. 3.Проблеми розвитку особистісних та
професійних якостей, індивідуальних здібностей і властивостей викладачів
мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних закладів. З доповідями
виступили співробітники відділу педагогічної естетики та етики: Отич О.М.,
Філіпчук Н.О., Флегонтова Н.М., Штома Л.Н., Грищенко Ю.В., Кутова О.М.
Результативність: Програма круглого столу
6. Круглий стіл «Інноваційні педагогічні технології у підготовці
майбутніх вчителів» (12 листопада 2013 р., м. Суми, Сумський державний
педагогічний університет імені А.С.Макаренка). Питання, що обговорювалися:
1.Методологічні основи застосування інноваційних педагогічних технологій у
підготовці вчителя. 2.Інноваційні педагогічні технології: проблеми застосування у
підготовці майбутнього вчителя та підвищенні кваліфікації майбутніх
працівників. 3.Майстерність вчителя в процесі використання інноваційних
педагогічних технологій. 4. Інноваційні педагогічні технології: зарубіжний досвід.
Співробітники відділу виступили з доповідями: «Інноваційні педагогічні
технології: проблеми застосування» (Огієнко О.І.), «Педагогічні технології
розвитку аксіосфери майбутнього вчителя» (Калюжна Т.Г.), «Майстерність
учителя в процесі використання інноваційних технологій» (Мільто Л.О.),
«Компетентнісна модель підготовки майбутнього викладача в комп'ютерноорієнтованій системі навчання » (Красильник Ю.С.), «Психолого-педагогічні
основи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі
професійно-педагогічного коледжу» (Радченко Ю.Л.), «Мультимедіа технологій
як засіб активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів» (Годлевська
К.В.), «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами
інтерактивних технологій» (Кобюк Ю.М.).
Результативність: Програма круглого столу
(Заплановані у 2013 році заходи: «ІІІ Всеукраїнські Морозівські
педагогічні читання» та ХІV Міжнародний «Тиждень дорослих» в Україні»
буде проведено у лютому та березні 2014 року)
Участь у щорічних виставках “Сучасна освіта в Україні” та
“Інноватика в освіті України” та інших
1. П’ята національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті»
(22-24 жовтня 2013 р., м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»). У рамках
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виставки проведено круглий стіл «Психологічна педагогіка і педагогічна
психологія у забезпеченні якості освіти на початку ХХІ століття». З доповідями
виступили: Зязюн І.А. «Історичні витоки психологічної педагогіки»; Булах І.С.
«Психологічні чинники педагогічної дії»; Лобач О.О. «Естетичні засади розвитку
і саморозвитку педагогічної майстерності вчителя».
Результативність: присвоєння звання «Лауреат Національного конкурсу
«Видатні наукові досягнення»» у номінації «Інноваційні проекти, педагогічні
технології» за розроблену О.М. Отич інноваційну педагогічні технологію
розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання
засобами мистецтва
2. ХVI Міжнародна виставка-презентація «Сучасна освіта в Україні 2013» (25-27 лютого 2013 р., м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»). У
рамках виставки проведено круглий стіл «Педагогічна компетентність: діяльність
і дія». З доповідями виступили: Зязюн І.А.; Отич О.М. ; Хомич Л.О.; Шарко В.Д.,
Вдовухіна Т.К.
Результативність: нагородження: срібною медаллю за результатами
конкурсу наукових розробок у номінації «Впровадження творчих педагогічних
розробок і надбань в освітній процес» за підготовку колективної монографії
«Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному
освітньому просторі» (Авшенюк Н.М., Кудін В.О., Огієнко О.І.); 11 дипломами за
активну участь у розробці і впровадженні освітніх інновацій.
3. IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013» (28 лютого-2
березня 2013 р., м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»). У рамках
виставки проведено круглий стіл «Етика і естетика педагогічної дії». З
доповідями виступили: Зязюн І.А. «Філософія і краса педагогічної дії»; Отич О.М.
«Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя»; Третьякова Т.М.
«Педагогічна дія як детермінанта особистісного і творчого зростання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів » та ін.
4. XXIV Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар»єра – День
студента 2013» (14-16 листопада 2013 р., м. Київ, Національний центр ділового та
культурного співробітництва «Український дім»). У рамках виставки проведено
круглий стіл «Я-концепція – домінанта наукового і духовного розвитку студента».
З доповідями виступили: Зязюн І.А. «Естетично-моральний вимір Я-концепції
особистості»; Рибалка В.В. «Внутрішній світ особистості та рефлексівні методи у
професійній підготовці студентів»; Булах І.С «Психологічні умови формування Яконцепції
майбутніх
фахівців»,
Помиткін
Е.О.
«Ціннісно-смислова
характеристика Я-концепції особистості».
Відповідно до плану Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
проведено такі науково-практичні заходи:
1. Звітна науково-практична конференція ІПООД НАПНУ за 2012 рік
«Педагогічні ідеї А.С. Макаренка у вимірах розвитку сучасної європейської
освіти» (м. Київ, 26-27 лютого 2013 р., Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України). У конференції взяли участь усі наукові співробітники
Інституту. На пленарному засіданні було заслухано вісім доповідей провідних
науковців. Відбулась робота у восьми секціях.
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Результативність: матеріали доповідей підготовлено для друку у збірники
наукових праць.
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-педагогічна
спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів» (м. Київ,
19 березня 2013р., Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.С.
Макаренка). На пленарному засіданні з доповідями виступили: Зязюн І.А.
«Психопедагогічна концепція А.С. Макаренка»; Кудін В.О. «Морально-естетичні
основи педагогіки А.С. Макаренка»; Десятов Т.М. «Педагогічна спадщина А.С.
Макаренка і сучасність»; Щербак О.І. «Педагогічні ідеї А.С. Макаренка у
діяльності професійних навчальних закладів». У секційних засіданнях взяли
участь науковці інституту: Красильник Ю.С., Кобюк Ю.М., Годлевська К.В.,
Мільто Л.О., Калюжна Т.Г., Радченко Ю.Л., Волошко Н.І., Шкіренко О.В.,
Ігнатович О.М., Литвинова Н.І., Єгорова Є.В., Синявський В.В., Мерзлякова О.М.,
Кобченко В.В., Марченко І.Б., Шевенко А.М.).
Результативність: висвітлено провідні ідеї науково-педагогічної спадщини
А.С. Макаренка, обговорено можливості їх розвитку та використання у практиці
сучасних освітніх закладів.
3.
Методологічний
семінар
«Специфіка
проведення
сучасного
психологічного дослідження» для докторантів та аспірантів І-ІV рр. навчання
(11 лютого 2013 року, м. Київ, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України). З доповідями виступили: Зязюн І.А.,
Рибалка В.В.
Результативність:
ознайомлення
аспірантів
з
ключовими
принципами побудови психологічного дослідження.
4. Методологічний семінар (організаційний) «Основні напрями і
перспективи розвитку наукових досліджень з загальної педагогіки та історії
педагогіки та теорії
і методики професійної освіти» для аспірантів,
докторантів 1-го року (03 жовтня 2013 року, м. Київ, Інститут педагогічної освіти
і освіти дорослих ).У семінарі прийняли участь: Зязюн І.А., Отич О.М.,
Лавріненка О.А.
Результативність: надання аспірантам і докторантам рекомендацій щодо
планування та організації наукового дослідження, розроблення його програми та
методики,
особливостей
організації
експериментального
дослідження,
психологічних особливостей взаємодії дисертанта з науковим керівником
(консультантом).
5. Методологічний семінар «Теоретико-методологічні проблеми
становлення психопедагогіки в сучасних умовах» (21 жовтня, м. Київ, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). З доповідями виступили
провідні науковці Інституту: Зязюн І.А., Рибалка В.В. В обговоренні проблем
семінару взяли участь усі наукові співробітники.
6. Круглий стіл «Психологічна педагогіка і педагогічна психологія у
забезпеченні якості освіти на початку ХХІ століття» у рамках П’ятої
національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (22-24 жовтня
2013 р., м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»). З доповідями виступили:
Зязюн І.А. «Історичні витоки психологічної педагогіки»; Булах І.С. «Психологічні
чинники педагогічної дії»; Лобач О.О. «Естетичні засади розвитку і саморозвитку
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педагогічної майстерності вчителя». У роботі круглого столу взяли участь
співробітники ІПООД НАПН України, вчителі, студенти ВНЗ.
7. Круглий стіл «Етика і естетика педагогічної дії» у рамках IV
Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2013» (28 лютого-2 березня 2013
р., м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»). У рамках виставки проведено.
З доповідями виступили: Зязюн І.А. «Філософія і краса педагогічної дії»; Отич
О.М. «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя»; Третьякова
Т.М. «Педагогічна дія як детермінанта особистісного і творчого зростання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів » та ін. У роботі круглого столу взяли
участь співробітники ІПООД НАПН України, вчителі, студенти ВНЗ.
8. Круглий стіл «Я-концепція – домінанта наукового і духовного
розвитку студента» у рамках XXIV Міжнародної спеціалізованої виставки
«Освіта та кар»єра – День студента 2013» (14-16 листопада 2013 р., м. Київ,
Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»).
У рамках виставки проведено. З доповідями виступили: Зязюн І.А. «Естетичноморальний вимір Я-концепції особистості»; Рибалка В.В. «Внутрішній світ
особистості та рефлексівні методи у професійній підготовці студентів»; Булах І.С
«Психологічні умови формування Я-концепції майбутніх фахівців», Помиткін
Е.О. «Ціннісно-смислова характеристика Я-концепції особистості». У роботі
круглого столу взяли участь співробітники ІПООД НАПН України, вчителі,
студенти ВНЗ.
9. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна освіта:
історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм» (14-15 травня
2013 р., м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О.
Сухомлинського). З доповідями виступили науковці Інституту: Лактіонова Г.М.,
Аніщенко О.В., Баніт О.В., Василенко О.В., Дорошенко Н.І.. Зінченко С.В.,
Радченко Ю.Л.
Результативність: за матеріалами конференції видано Науковий вісник
МНУ імені В.О. Сухомлинського: зб. наук.праць / за ред.. В.Д. будака, О.М.
Пехоти. – Вип. 1.40 (92): педагогічна освіта: історія, технології. Педагогічна
майстерність, професіоналізм. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського,
2013. – 222 с. – (Серія «Педагогічні науки»).
10. Семінар-практикум «Психологія впливів у педагогічному
середовищі» (13 березня 2013 р., м. Кременчук, Кременчуцький національний
університет імені Михайла Остроградського) З доповідями виступили Мерзлякова
О.Л., Марченко І.Б.
Результативність: обґрунтування рекомендацій щодо підготовки науковометодичного забезпечення професійної орієнтації як системи психологопедагогічних заходів з професійного самовизначення особистості.
11. Круглий стіл «Педагогічна компетентність: діяльність і дія» (25-27
лютого 2013 р., м. Київ, Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза»). З доповідями
виступили: Зязюн І.А.; Отич О.М. ; Хомич Л.О.; Шарко В.Д., Вдовухіна Т.К.
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Інформація про участь співробітників ІПООД НАПН України у
науково-практичних масових заходах, організованих іншими установами:
З’їзди, конгреси:
1. ІІ Міжнародний Конгрес «Інноваційні технології та підходи до
діагностики обдарованості: світовий досвід» (19-20 червня 2013 р., м. Київ)
(Кудін В.О.)
Симпозіуми, форуми:
1. ІV Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому
просторі» у межах проведення Тижня науки-2013, Інтернет-конференція № 2
«Освіта і особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і
якість освіти» (11-26 квітня 2013 р., м. Запоріжжя, Комунальний заклад
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької
обласної ради). ( Становських З.Л).
Конференції
Міжнародні
1. Міжнародна науково-практична конференція «Формування базових
компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів» (25-27
лютого 2013 р., Київ, 2013.) (Лактіонова Г.М.)
2. Міжнародна науково-практична конференція «Мистецтво у контексті
освітньої парадигми: вітчизняний та зарубіжний досвід» (18–19 січня 2013 р.,
м. Умань).
3. Міжнародна науково-теоретична конференція „Якість вищої освіти:
українська національна система та європейські практики” (21-22 березня
2013, м. Київ) (Аніщенко О.В.).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції
розвитку освіти дорослих в європейському просторі» (24-29 березня 2013 р.,
м. Черкаси) (Авшенюк Н.М., Постригач Н.О. Аніщенко О.В; Баніт О.В.;
Василенко О.В.; Зінченко С.В.; Лук’янова Л.Б.; Сігаєва Л.Є.).
5. Międzynarodowy seminarium naukowy «Współczesne tendencje rozwoju
oświaty dorosłych w krajach europejskich» organizowanego na Wydziale Nauk
Pedagogicznych
UKSW
w
ramach
polsko-ukraińskiej
współpracy
międzynarodowej (26 marca 2013 r., Warszawa) (Лук’янова Л.Б.).
6. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
міжнародної післядипломної освіти: стан та перспективи розвитку» (м. Київ,
4-5 квітня 2013 року). (Василенко О.В.; Зінченко С.В.; Сігаєва Л. Є.).
7. Міжрегіональна науково-практична конференція “Ресурсний підхід в
управлінні навчальними закладами”, (6 квітня 2013р., м. Житомир)
(Красильник Ю.С.).
8. Міжнародна наукова конференція «Науковий дебют – 2012. Сталий
розвиток» (17-19 квітня 2013 р., м. Варшава, Республіка Польща)
(Ничкало Н.Г.).
9. Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: інтеграція і
співробітництво освітніх систем» (25-26 квітня, м. Черкаси, Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького)
(Постригач Н.О.).
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10. Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання»
(м. Ужгород,13-14 травня 2013 р.).
11. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна освіта і
наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи»
(16-17 травня 2013 р., м. Львів) (Авшенюк Н.М., Постригач Н.О.).
12. Міжнародна науково-практична конференція «Людиномірність у науці,
освіті та культурі: теоретико-методологічні аспекти» (13-14 червня 2013 р.,
м. Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені
Богдана Хмельницького) (Помиткін Е.О).
13. Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісні орієнтації та
світоглядні позиції людини у контексті сьогодення: восьмі шинкаруківські
читання» (м. Київ, 18 червня 2013 р.) (Власова О.І.)
14. 2nd International Conference of Spirituality and Music Education
“Spirituality, Music and Education in a Cultural Context” (27–29 червня 2013 р.,
м. Вільнюс, Литва).
15. Щорічна наукова конференція Європейської Асоціації дослідників у
сфері освіти (European Educational Research Association–EERA) «Творчість та
інновації в педагогічному дослідженні» (9-13 вересня 2013 р., м. Стамбул,
Турецька Республіка) (Пуховська Л.П.).
16. Міжнародна науково-практична конференція «Педагог третього
тисячоліття: теоретико-методологічний дискурс» (26-27 вересня 2013 р., м.
Дрогобич, Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка
(Огієнко О.І., Постригач Н.О.).
17. ІV Міжнародна конференція «Освітнє середовище обдарованого учня»
(26 вересня 2013 р., м. Варшава, Академія спеціальної освіти) (Мерзлякова О.Л.,
Баніт О.В.)
18. VII Міжнародна науково-практична конференція «Управління
процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних
закладів України» (26-27 вересня 2013 р., м. Київ, Відкритий міжнародний
університет) (Постригач Н.О., Красильник Ю.С., Годлевська К.В., Султанова
Л.Ю., Молчанова А.О.).
19. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та
методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської
інтеграції: інтеркультурний вимір» (м. Суми, 28-30 вересня 2013 р.).
20. Міжнародна науково-практична конференція «Інженерія інноваційних
технологій та вдосконалення фундаментальної освіти» (7-8 жовтня 2013 р., м.
Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут») (Кудін В.О.).
21. V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій
освіті» (10-11 жовтня 2013 р., м. Ніжин, Ніжинський державний університет
Миколи Гоголя) (Ничкало Н.Г., Авшенюк Н.М., Постригач Н.О., Пуховська Л.П,
Аніщенко О.В., Калюжна Т.Г, Мерзлякова О.Л.).
22. Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта у
глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» (17-18 жовтня 2013
р., м. Умань) (Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М., Постригач Н.О.).
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23. Міжнародна науково-практична конференція «Освітня політика
держави: філософія, методологія, практика» (23-24 жовтня 2013 р., Київ)
(Лук’янова Л.Б.).
24. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогическое
образование: современные проблемы, концепции, теории и практика»
(Санкт-Петербург, Росія, 24-25 жовтня, 2013 р.). (Лук’янова Л.Б., Баніт О.В.).
25. Міжнародна науково-практична конференція “Художня культура і
освіта: традиції, сучасність, перспективи” (24–26 жовтня 2013 р., м.
Мелітополь).
26. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційнокомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»
(12-14 листопада, м. Львів) (Огієнко О.І., Красильник Ю.С., Радченко Ю.Л.).
27.
Загальнопольська
наукова
конференція
«Współczesnedylematypedagogiki.
Teoriaipraktyka»
(«Сучасні
дилеми
педагогіки. Теорія і практика»), присвяченій 100-річчю від дня народження
професора Тадеуша Вацлава Новацького. (17–20 листопада 2013 року, м. Люблін,
Республіка Польща) (Ничкало Н.Г.).
28. Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістична модель
освіти» (25-27 листопада 2013 р., м. Пултуск, Республіка Польща). (Аніщенко
О.В.; Василенко О.В.; Лук’янова Л.Б.).
29. Міжнародна науково-практична конференція „Традиции и
современное состояние культуры и искусств” (28-29 листопада 2013, м.
Мінськ, Республіка Білорусь) (Аніщенко О.В.).
30. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми
емпіричних досліджень у психології», (5-6 грудня 2013 р., м. Київ, Київський
національний університет імені Т.Г. Шевченка) (Мільто Л.О.).
31. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих у
контексті сталого розвитку» (12 грудня 2013 р., м. Київ) (Огієнко О.І., Мільто
Л.О., Красильник Ю.С., Кобюк Ю.М., Годлевська К.В., Калюжна Т.Г., Радченко
Ю.Л, Машкіна С.В..).
32. ІІ Міжнародна спільна українсько-американська науково-практична
конференція «Карпати-Аппалачі: формування особистості в контексті сталого
розвитку гірських регіонів» (24-26 вересня 2013 року, м. Івано-Франківськ,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
(Хомич Л.О., Султанова Л.Ю., Усатенко Т.П.)
33. 2-nd International Conference on the political, technological, economic and
social processes ISPC 2013. ( Власова О.І.)
34. 16-th European Conference on Developmental Psychology (03-07 September
2013, University of Lausanne, Switzerlan). ( Власова О.І.)
35. 13-th European Congress of Psychology (09-12 July 2013, Sweden,
Stockholm) ( Власова О.І.)
36. Міжнародна наукова конференція «Interdyscyplinarność pedagogiki i jej
subdyscypliny» (24-25 вересня 2013 р., м. Краків) (Семеног О.М.)
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37. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Медіаосвіта –
пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, досягнення і
перспективи» (23-25 жовтня 2013 р., м. Харків) (Іванова Т.В.).
38.
Міжнародна
науково-методична
конференція
"Практична
медіаграмотність" (31 жовтня - 01 листопада 2013 р, м. Київ) (Іванова Т.В.)
39 ІІ Міжнародна наукова конференція «Україністика: вчора, сьогодні,
завтра» (8–9 листопада 2013 р., м. Познань) (Семеног О.М.)
40. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта
України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (28-30
листопада 2013 р., м. Київ) (Машкіна С.В.)
Всеукраїнські:
1. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і
студентів «Зарубіжна українська художня культура: питання історії, теорії,
методики» (м. Херсон, 22 березня 2013 р.).
2. Всеукраїнська науково-практична конференція “Організаційнорозвивальні потенціали професійної культури вчителя у самовизначенні
учнів” (26 березня 2013 р., м. Київ).
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Організаційнорозвивальні потенціали професійної культури вчителя у самовизначенні
учнів» (26 березня 2013 року, м. Київ) (Шевенко А. М.; Марченко І. Б.).
4. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання
методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах
розбудови сучасної школи» (м. Суми, 29 березня 2013 р.) (Калюжна Т.Г.,
Радченко Ю.Л.).
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми освітнього і
наукового контентів професійної підготовки вчителів-філологів» (16-17
травня 2013 року, м. Глухів, Глухівський національний педагогічний університет)
(Василенко О.В.; Зінченко С.В., Шарошкіна Н.Г.).
6. ХІІІ науково-практична конференція «Громадська взаємодія як
екзистенція демократичного суспільства» (23 травня 2013 року, м. Київ)
(Султанова Л.Ю.)
7.
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Теоретикометодологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та
перспективи» (м. Умань, 8 жовтня 2013).
8. Всеукраїнська науково-практична конференція (9-10 жовтня 2013 р, м.
Львів, Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти)
(Постригач Н.О.).
9. Всеукраїнська конференція «Етнодизай: європейський вектор
розвитку і національний контекст» (16-18 жовтня, м. Полтава) (Усатенко Т.П.)
10. Всеукраїнська конференція «Українознавство в розбудові незалежної
України та розвитку українства в сучасному світі : досвід та проблеми» (21
жовтня 2013 року) (Усатенко Т.П.)
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11. Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховна робота у
вищому навчальному закладі – невід’ємна складова підготовки
висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство» (21 листопада
2013р., м. Київ, Національний Університет харчових технологій) (Василенко О.В.).
12. Міжрегіональна науково-практична конференція з міжнародною участю
«Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній
освіті», (21-22 листопада 2013 р., м. Суми) (Огієнко О.І., Мільто Л.О.,
Красильник Ю.С., Кобюк Ю.М., Годлевська К.В., Радченко Ю.Л.).
13. VІ всеукраїнська міжконфесійна християнська науково-практична
конференція, присвячена 1025-річчю Хрещення Київської Русі „Формування
основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації” (25
листопада 2013 року, м. Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільського
педагогічний університет імені Івана Огієнка) (Аніщенко О.В.).
14. Третя Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми
соціально-гуманітарних наук» (20 грудня 2013 року, м. Дніпропетровськ)
(Машкіна С.В).
15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Компетентнісні засади
змісту освіти в 11-річній школі» (28-29 березня 2013 р., м. Київ, Печерська
гімназія № 75). (Помиткін Е.О.)
16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Вальдорфська
педагогіка в Україні: погляд на сьогодення» (м. Київ, 24 вересня 2013 р.).
(Власова О.І.)
17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка благочестя
в освітньому просторі України» (м. Київ, 5-6 квітня 2013 р., Український колеж
імені В.О. Сухомлинського) (Помиткін Е.О.; Рибалка В.В.; Шкіренко О.В.).
18. Всеукраїнська (звітна) науково-практична конференція за 2012 рік.
«Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (28 березня
2013 р., м. Київ, Інститут професійно-технічної освіти) (Ничкало Н.Г.).
Наукові семінари:
1. VІ Міжнародний методологічний семінар «Методологія дослідження в
професійній педагогічній освіті» (Методологічна школа академіка РАО
Антоніни Павловни Біляєвої)» (28 лютого–01 березня 2013 р., м. СанктПетербург, Російська Федерація, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
РАО) (Ничкало Н.Г., Авшенюк Н.М.).
2. Науково –практичний семінар «Аксіологічний потенціал урочної та
позаурочної діяльності вчителів фізики» (31 січня 2013 р., м. Київ, гімназія №
267).
3. Міський науково-практичний семінар директорів шкіл та їхніх
заступників з навчально-виховної роботи «Розвиток інтелектуального
потенціалу учнів та їхньої професійної спрямованості через уроки мистецтва
та художньої культури» (18 квітня 2013 р., м. Комсомольськ) (Марченко І.Б.)
4. Науково-методичний семінар «Система соціальної реабілітації і
адаптації неповнолітніх із девіантною поведінкою: індивідуально –
особистісний підхід» (м. Київ, 19-20 квітня 2013 р.). (Власова О.І.)
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5. ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Професійна
орієнтація: теорія і практика» (25 квітня, 2013 року, м. Київ, Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В.О.Cухомлинського) (Ігнатович О.М.,
Литвинова Н.І., Синявський В.В., Мерзлякова О.Л., Кобченко В.В., Марченко І.Б.,
Шевенко А.М.)
6. Науковий семінар присвячений 190-й річниці від дня народження
Костянтина Дмитровича Ушинського (13 червня 2013 р., м. Київ) (Огієнко О.І.,
Мільто Л.О., Радченко Ю.Л., Калюжна Т.Г., Кобюк Ю.Л., Годлевська К.В.,
Гончарук Т.О., Красильник Ю.С.).
7. Експертний семінар «Системний підхід до поліпшення результатів в
галузі освіти» (14 листопада 2013 р., Київ) (Лук’янова Л.Б.)
8. Семінар-практикум «Педагогічна творчість викладача ПТНЗ у
сучасному електронному підручникотворенні» (за участю директорів
регіональних навчально-методичних центрів (кабінетів) професійнотехнічної освіти та директорів ПТНЗ (м. Київ) (Ничкало Н.Г.)
9. Науково-методичний семінар «Міжнародна система тестування
англійської мови» (22-23 жовтня 2013 року, м. Хмельницький) (Авшенюк Н.М.,
Дяченко Л.М., Постригач Н.О.).
10. Всеукраїнський семінар “Педагогічна майстерність у вимірі
психологічної педагогіки” (26 – 27 листопада. 2013 р., м. Черкаси).
11. Методологічний семінар «Стратегія і тактика проектування і
побудови творчої школи» (2 травня 2013 р., с. Котовка, Магдалинівський
р-н, Дніпропетровська обл., Котовський навчально-виховний реабілітаційний
центр, Котовський загальноосвітній навчальний заклад) (Рибалка В.В.)
12.
Науково-методологічний
семінар
за
міжнародною
участю
«Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних» (15 травня 2013
р., м. Київ, Інститут підготовки кадрів служби зайнятості України) (Василенко
О.В.; Сігаєва Л.Є.)
13. Методологічний семінар «Сучасні виховні технології: соціалізаційні
виклики і педагогічний контекст» (м. Київ, 30 жовтня 2013 р.). (Волошко Н.І.,
Аніщенко О.В.)
14. Методологічний семінар «Використання сучасних технологій для
розвитку духовної культури і цінностей особистості» (м Київ, 30 жовтня
2013р.). ( Жмурко М.Д.)
Педагогічні читання:
1. ІІІ Всеукраїнські Моргунівські читання «Вернадськіанська ноосферна
революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем» (23-24 травня
2013 року, м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія) (Ігнатович О.М.,
Литвинова Н.І., Єгорова Є.В., Синявський В.В., Мерзлякова О.Л., Кобченко В.В,
Марченко І.Б., Шевенко А.М.)
2. ХІ Міжнародні Захаренківські педагогічні читання (м. Черкаси, ЧНУ
імені Богдана Хмельницького, 2013 р.) (Десятов Т.М.).
3. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання (з нагоди 100річчя заснування Психологічного інституту Г.І.Челпановим) (м. Київ, 17 квітня
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2013 р., Національний університет «Києво-Могилянська академія») (Рибалка
В.В.).
4. VІ Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 125-ї річниці від дня
народження А.С. Макаренка (21 березня 2013 року, м. Київ, ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України) (Лактіонова Г.М., Машкіна С.В.,
Молчанова А.О., Панченко В.І., Шахрай Т.О., )
Круглі столи
1. Круглий стіл «Творчість Т.Г. Шевченка у навчально-виховній роботі
гімназії» (гімназія № 267 м. Києва, 11 березня 2013р.)
2. Круглий стіл «Реалізації державного стандарту початкової освіти: від
досвіду до пошуку» (м. Київ, Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова, 19 квітня 2013 року) (Шевенко А.М.)
3. Круглий стіл “Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів
і соціальних працівників до роботи з сім’єю” (16 травня 2013 р., м. Київ).
4. Круглий стіл «Технології виборчих компаній у контексті розвитку
громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 19 травня 2013 р., Асоціація
політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології
НАПН України). (Рибалка В.В.)
5. Круглий стіл «Ідеї освіти впродовж життя в педагогічній спадщині
К.Д.Ушинського» (м. Київ, 13 червня 2013 року). (Аніщенко О.В., Сігаєва Л.Є.;
Лук’янова Л.Б.; Баніт О.В., Василенко О.В., Дорошенко Н.І.,Зінченко С. В.,
Щербак О.І.).
6. Круглий стіл «Соціальне партнерство у підготовці кваліфікованих
робітників будівельного профілю» (10-11 квітня 2013 р., м. Львів, Львівське
ВПУ дизайну та будівництва) (Ничкало Н.Г., модератор круглого столу у рамках
Міжнародного конкурсу фахової майстерності «КNAUFMGK 2013 UKRAINE»).
7. Круглий стіл Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
“Про стан і перспективи нормативно-правового забезпечення неперервної
педагогічної освіти в Україні” (14–15 червня 2013 р., м. Івано-Франківськ)
(Отич О.М.)
8. Круглий стіл «Особливості інноваційної діяльності педагога в
сучасному освітньому просторі: культурологічний аспект» (6 червня 2013
року, м. Київ) (Мазур І.М., Молчанова А.О., Шарошкіна Н.Г.)
Інші види заходів
1. Майстер-клас «Побудова кар’єри». В рамках педагогічного марафону
«Інновації. Світ навчання» (м. Київ, спеціалізована школа № 41
ім. З. К. Слюсаренка, 13 лютого 2013 року) (Шевенко А.М.).
2. Майстер-клас «Профорієнтація в школі: запитання, відповіді, обмін
досвідом» (Методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 14
березня 2013 р.) (Шевенко А.М.).
3. Майстер-клас для шкільних психологів та соціальних педагогів «Методи
застосування
когнітивних
карт
для
схематизації
професійного
самовизначення учнів» (березень 2013 року, м. Київ, Оболонський Центр
практичної психології і соціальної роботи) (Мерзлякова О.Л.).
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4. Міжнародний психологічний фестиваль «Паросток» (1-3 квітня 2013 р.,
м. Київ, Київський палац дітей та юнацтва) (Помиткін Е.О. Становських З.Л.)
5. Міжвузівська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка
працівників ОВС та фахівців із права» (м. Київ, 18 квітня 2013 р.) (Василенко
О.В.).
6. Майстер-клас «Профорієнтаційний простір та самовизначення учнів»
(24 квітня 2013 р., м. Київ) (Шевенко А.М.).
7. Майстер-клас для викладачів та студентів Одеського національного
університету «Розвиток соціального інтелекту і навичок соціальної
компетенції» (квітень 2013, м. Одеса, Одеський національний університет)
(Мерзлякова О.Л.).
8. День освіти м. Ірпіня (18 травня 2013 р., м. Ірпінь Київської області).
9. Науково-теоретична конференція «Мистецтво та епоха: культурноісторичний, ідейний і практичний аспекти» (23 травня 2013 р., м. Львів).
10. Всеукраїнський звіт-огляд переможців регіональних фестивалів
технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів (м. Київ,
Палац дітей та юнацтва, 6 червня 2013 року) (Ничкало Н.Г.)
11. Міжнародна школа педагогічного досвіду (24 червня 2013 р. м. Коблево,
Миколаївської області).
12. Міжнародний фестиваль “Золотий лелека” (25–27 червня 2013 р., с.
Рибаковка, Миколаївської області).
13. Майстер-клас «Соціально-психологічний супровід профорієнтаційної
індивідуально-орієнтованої
спрямованості
особистості»
в
рамках
Загальноміського батьківського психологічного форуму, 7 вересня 2013 р., м.
Київ, Київський педагогічний університет імені Бориса Грінченка)
(Шевенко А.М.).
14. Духовний конверсаторіум «Психологічні умови розвитку духовної
культури педагогічного персоналу та духовно-моральних цінностей
підростаючого покоління» (м. Прилуки, 7 листопада 2013 р.). (Помиткін Е.О.;
Рибалка В.В.; Жмурко М.Д.; Шкіренко О.В; Становських З.Л Бастун М.В.)
15. Науково-теоретична конференція «Сучасні інновації в педагогіці
вищої школи» (29 листопада 2013р., м. Київ, НАВС МОН України) (Василенко
О.В.)
VІІ. ПІДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦІЯ НАУКОВИХ І НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
VІІ.1. Діяльність аспірантури та докторантури в 2013 році
Загальні відомості
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) у 1994 році за
спеціальностями:
 13.00.01 – «Теорія та історія педагогіки»;
 13.00.02 - «Методика викладання спеціальних дисциплін»;
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 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»;
 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти»;
 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія».
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.
На навчальний 2012-2013 рік загальна чисельність аспірантів становить 56
осіб. З них: за державним замовленням навчаються 18 осіб (8 осіб – з відривом
від виробництва, 10 осіб – без відриву від виробництва); на умовах контракту –
38 осіб (4 особи – з відривом від виробництва, 34 особи – без відриву від
виробництва). За науковими спеціальностями аспіранти розподіляються
наступним чином:
– 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» – 5 осіб (держ.
замовлення) та 7 осіб (на умовах контракту);
– 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» - 10 осіб (держ.
замовлення) та 24 особи (на умовах контракту);
– 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» 3 особи (держ.
замовлення) та 7 осіб (на умовах контракту).
На кінець навчального 2013 року загальна чисельність докторантів
становить 10 осіб. З них: за державним замовленням – 9 осіб; на умовах контракту
– 1 особа. За науковими спеціальностями докторанти розподіляються наступним
чином:
– 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» – 3 особи (держ.
замовлення);
– 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» – 4 особи (держ.
замовлення) та 2 особи (на умовах контракту);
– 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» 3 особи (держ.
замовлення).
У 2012 році фактично за результатами конкурсу до докторантури за
державним замовленням зараховано 3 особи (Лаврентьєва О.О., Мозговий В.Л.
(13.00.04), Павлик Н.В. (19.00.07)). На умовах контракту зараховано 1 особу –
Жижко О.А. (13.00.04).
До аспірантури за державним замовленням фактично за результатами
конкурсу зараховано 5 осіб: 3 особи (Данькевич В.Г. (13.00.01), Гомеля Н.С.,
Квасецька Я.А. – за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти) з відривом від виробництва, 2 особи (Дяченко Л.М. (13.00.04), Шарошкіна
Н.Г. (13.00.01)) без відриву від виробництва. На умовах контракту до
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аспірантури прийнято 9 осіб. Серед них: викладачі та асистенти вищих
навчальних закладів, наукові співробітники, викладачі вищих професійних
училищ та коледжів, практичні психологи.
У 2013 році на конкурс до вступу до аспірантури за держзамовленням
подали заяви 3 особи, на умовах контрактної основи фінансування- 6 осіб, у
докторантуру за державною фомою навчання- 3 особи. Але конкурс ще
продовжується.
На 2013 рік заплановано випуск аспірантів за держзамовленням - 4 особи
(3 - зі спеціальності 13.00.04., 1 - з 19.00.07), на умовах контрактної основи
фінансування - 11 осіб (3 - з 13.00.01., 7- з 13.00.04. і 1- з 19.00.07). У докторантурі
заплановано випуск за держзамовленням – 3 особи, на умовах контрактної
основи фінансування -0.
Відраховані:
відраховані у 2013 році у зв'язку з достроковим захистом
дисертаційного дослідження аспіранти: Нос Л.С. (13.00.04.), Худякова І.М.
(13.00.04.), Сідельник Н.В. (13.00.04.), Ткаченко Л.І. (13.00.01), 2 докторанта –
Пономаревський С.Б. (13.00.01) і Воскобойнікова Г.Л. (13.00.04)..
2 аспірантки (Максимова А.Б. (13.00.04), БулахА.В. (13.00.04)) були
відраховані за власним бажанням у зв'язку з переведенням до аспірантури
Інституту профтехосвіти .
Надані академічні відпустки: 6 - по догляду за дитиною аспірантам:
Кушнірик О.І. (13.00.04), Терещенко С.А. (13.00.01), Бордаковій О.М. (13.00.01),
Коцюбі О.В. (13.00.04), Конопльовій С.Ю. (13.00.04), Лутфуліній А.В. (13.00.04);
2 - у зв’язку з складними сімейними обставинами аспірантам: Бердник М.Я.
(13.00.01.), Кніжнік В.С. (19.00.07).; 2-ом у зв’язку зі станом здоров’я аспірантам:
Міщенко О.М. (13.00.04), Титко Г.В. (19.00.07)
Докторантці Вовк М.П. (13.00.01) було змінено термін навчання на 9
січня 2014 р., аспірантці Терещенко С.А. (13.00.01) на 16 листопада 2014 р. у
зв'язку з урахуванням дородової та післяродової відпустки.
Здійснення наукового керівництва і консультування
Наукове керівництво здійснювали 14 докторів наук, професорів (з них:
Зязюн І.А., Ничкало Н.Г. – дійсні члени НАПН України,), 10 кандидатів наук,
старших наукових співробітників (доцентів). Всі наукові керівники – штатні
працівники ІПООД та наукових установ НАПН України.
Показником ефективності роботи аспірантури та докторантури є кількість
поданих до захисту та успішно захищених дисертацій.
З числа аспірантів, які навчалися за державним замовленням та були
відраховані у 2013 році, достроково виконали індивідуальний план і захистили
дисертації – 3 особи: Нос Л.С., Сідельник Н.В., Ткаченко Л.І.
У 2013 році аспірантка контрактної основи фінансування Худякова І.М.,
достроково виконала індивідуальний план та захистила дисертацію, Бугасова Н.В.
достроково виконала індивідуальний план і подала дисертаційне дослідження до
захисту.
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З числа тих, у кого термін навчання в аспірантурі і докторантурі закінчився
раніше, 4 особи – Височина Т.М., Земко О.І., Коваль П.М., Фольварочний І.В.
подали дисертаційні дослідженя до захисту.
Слід зауважити, що до захисту подаються дисертаційні роботи, виконані на
високому науковому рівні, оформлені відповідно до останніх вимог ДАК України,
забезпечені необхідною кількістю публікацій та супровідними документами;
захисти проходять на гідному рівні. Відсоток поданих до захисту і захищених
дисертацій – 100%.
Традиційним є проведення в Інституті методологічних семінарів для
докторантів і аспірантів. В цьому навчальному році відбулося 2 методологічних
семінари:
– методологічний семінар «Добір дослідницьких методик діагностики та
застосування методів математичної статистики в обробці експериментальних
даних: програма статистичної обробки SPSS» за участю кандидата психологічних
наук Мерзлякової Олени Леонідівни. Матеріал цього семінару має допомогти у
розробці
експериментальної
частини
дослідження
(констатувальний,
формувальний експеримент) та показати можливі шляхи обрахування
експериментальних даних, їх виводу на рівень статистичної достовірності.
– організаційний семінар для аспірантів, докторантів 1-го року навчання за
участю: д.філос.н., проф., дійсн. чл. НАПН України, директора ІПООД НАПН
України Зязюна І.А., д.пед.н., проф. Отич О.М., д.пед.н., проф. Лук’янової Л.Б.
Вони 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).
На жовтень 2013 року запланований методологічний семінар для аспірантів
1-го і 2-го років навчання «Наукова мовна культура – основа професійної
діяльності дослідника» за участю д.пед.н., проф. Семеног О.М.
Протягом року аспіранти і докторанти мають можливість отримати
консультації у провідних науковців Інституту, а саме:
 доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України
Ничкало Н.Г., 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 наукової роботи, д.п.н., проф. Отич
О.М. щодо наукових підходів до проведення дисертаційного дослідження;
 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;
 д.п.н., проф. Лавріненка О.А. з питань особливостей проведення
історико-педагогічного дослідження,
 д.п.н., проф. Лук’янової Л.Б. з питань науково-експериментальної
роботи дисертаційних досліджень.
Шлях до удосконалення підготовки наукових та науково-педагогічних
кадрів в аспірантурі та докторантурі Інституту ми бачимо в:
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1. Збільшенні фінансування на підготовку наукових та науковопедагогічних 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.
2. Збільшити термін навчання в аспірантурі і докторантурі відповідно,
очної форми навчання – до 4 років і заочної форми навчання – до 5-ти років. Тому
що, як правило, 1 рік навчання використовується на організаційну діяльність
(підготовку документації, координація теми, складання іспитів, тощо).
2. Облаштування в інститутах кімнати для іногородніх аспірантів і
докторантів для полегшення їхньої роботи з документацією та керівниками
дисертаційних досліджень.
Оплата:
Аспірантура - 7743,14
Докторантура - 8448,59
VІІ.2. Робота спеціалізованої вченої ради в 2013 році
Загальні відомості
Наказом ДАК МОН України № 893 від 04 липня 2013 року спеціалізованій
вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України надано право на період з 04 липня 2013 року до 04 липня 2016 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”.
Кількість проведених засідань
За звітний період відбулося 10 засідань спеціалізованої вченої ради з
питань захисту дисертаційних досліджень, 1 засідання – організаційне, 3
засідання з питань допуску здобувачів до захисту та призначення експертів щодо
поданих до розгляду дисертацій. Протягом 2013 року відбувся захист 14
кандидатських дисертацій та 5 докторських дисертацій.
Всі 19 дисертацій написано українською мовою. Для переатестації, апеляції
ДАК МОН України роботи не надсилав.
Всі члени спеціалізованої вченої ради регулярно були присутні на
засіданнях.
Основні напрями досліджень
План науково-дослідних робіт Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України охоплює 5 з основних напрямів досліджень з
педагогічних і психологічних наук в Україні:
1. Педагогічна освіта.
2. Теоретико-методичні засади освіти дорослих.
3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка.
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4. Психологія професійної освіти, організаційна психологія та психологія
праці.
5. Психологія особистості. Соціальна психологія.
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:
1) 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, у
якій: здійснено системний аналіз процесів становлення українського шкільництва
у Росії, визначено періоди і тенденції розвитку у конкретних історичних умовах
(Пономаревський С.Б.);
2) 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук,
у яких: досліджено процес розвитку освітньої політики Польщі на регіональному
рівні в період адміністративної реформи та інтеграції до Євросоюзу (1989-2009)
(Альперн О.І.); здійснено цілісний аналіз науково-педагогічної спадщини
видатного українського педагога О. Музиченка (1875-1937) (Тринус О.В.);
досліджено організаційно-педагогічні засади розвитку освіти дорослих в Україні у
20-50-ті рр. ХХ ст. (Мартіросян О.І.).
– за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» було
захищено 15 дисертацій. З них:
1) 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук, у
яких: проаналізовано й узагальнено стан наукової розробленості теорії і практики
формування кадрового потенціалу системи ППО, державну кадрову політику та
сучасні напрями формування кадрового потенціалу в умовах євроінтеграційних
процесів (Чернишова Є.Р.); досліджено проблему формування медиковалеологічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи в системі
професійної підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі
(Воскобойнікова Г.Л.); теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено
багаторівневу циклічну науково-методичну систему розвитку педагогічної
майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної
освіти (Сидоренко В.В.);
2) 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук, в яких: теоретично обґрунтовано зміст і структуру професійної
майстерності, виявлено психолого-педагогічні особливості та організаційнопедагогічні умови розвитку професійної майстерності викладачів графічного
дизайну у ВНЗ мистецького профілю (Баніт О.В.); розроблено і теоретично
обґрунтовано структурно-змістову модель професійно-мовленнєвої підготовки
майбутніх молодших спеціалістів біржової діяльності (Гордієнко В.П.);
досліджено особливості організації науково-дослідницької роботи студентів у
технічних університетах Німеччини (Голуб Т.П.); розв’язано проблему організації
самостійної роботи студентів як важливої форми навчальної діяльності в умовах
застосування інформаційних технологій навчання (Черчата Л.М.); досліджено
проблему професійної підготовки майбутніх фахівців з виготовлення художніх
керамічних виробів у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах
художньо-естетичного профілю (Овсієнко Я.М.); здійснено цілісний аналіз
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професійного розвитку вчителів в американських асоціаціях освіти (Ларіна Т.В.);
здійснено аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в
університетах Канади (Нос Л.С.); представлено науково-організаційні підходи до
магістерської підготовки у європейському освітньо-науковому просторі та
розкрито особливості запровадження магістерських програм у фінській вищій
школі. Охарактеризовано контекстуальні чинники розвитку професійної
підготовки вчителів в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. та визначено
основні етапи становлення дослідницької педагогічної освіти у Фінляндії
(Базелюк Н.В.); показано, що в умовах швидких темпів інформатизації освіти
зростають вимоги до вчителя, а основним показником його професіоналізму стає
готовність до інноваційної педагогічної діяльності з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій (Коломієць Т.Д.);
теоретично
обґрунтовано модель формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів
української мови і літератури, що поєднує теоретико-методологічний, операційнорефлексивний і результативний блоки, розроблена з урахуванням положень
системного,
особистісно-діяльнісного,
контекстного,
компетентнісного,
синергетичного, культурологічного, текстоцентричного, аксіологічного підходів,
а результатом її поетапного впровадження є високий рівень дослідницьких умінь
у майбутніх учителів-словесників. Визначено критерії, показники та рівні
сформованості дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників
(Земка О.І.); проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку
професійної підготовки вчителя історії у педагогічних навчальних закладах
досліджуваного періоду; обґрунтовано етапи розвитку професійної підготовки
вчителя історії у педагогічних інститутах України у 1934-1958 рр.
(Кравченко Д.М.).
Зауважень щодо діяльності спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 з МОН
України не надходило.
ІХ. ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА
ГРОМАДСЬКІСТЮ
У 2013 році співробітниками ІПООД НАПН України продовжувалося
активне підтримання зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю.
Зокрема, було підготовлено репортаж на каналі «Інтер» у програмі
«Подробиці – 2» на тему «Сучасний професійний вибір старшокласників»
(квітень 2013 р. – Синявський В.В.).
У травні 2013 р. Миколаївською телерадіокомпанією було представлено
циклічну телепередачу «Нелля Ничкало. Це – життя» (канал ТАК – ТV),
присвячену академіку Н.Г. Ничкало.
Співробітники Інституту дали 5 інтерв’ю представникам засобів масової
інформації:
Інтерв’ю кореспондентам газет «Україна молода», «Урядовий кур’єр» й
«Дзеркало тижня» дав академік І.А. Зязюн:
1. Кушнір Л. Вчительська робота – це театр одного актора /Ліна Кушнір //
Україна молода. – 1-2 березня 2013 р. – № 33 (4473). – С. 18.
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2. Мацегора К. Іван Зязюн: «Не скажи, а покажи, як треба бути творчим» //
Урядовий кур’єр. – 2 березня 2013 р.; // http: ukurier.gov.ua
Інтерв’ю кореспонденту газети «Pedagogikaojcostwa» дала академік
Н.Г. Ничкало:
3. Ничкало Н. Г. Ян Павло ІІ – видатний педагог і психолог світу: інтерв’ю
//«Pedagogikaojcostwa». – 2013. – № 1. – С. 10.
4. 15.05. 2013 р. у «Телевізійних новинах Миколаївщини», підготовлених
Миколаївською телерадіокомпанією, був показаний сюжет, присвячений
проведенню ХV Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна
освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм», що
відбулася
на
базі
Миколаївського
національного
університету
ім. В.О. Сухомлинського.
Отич
О.М.
дала
інтерв’ю
кореспонденту
телерадіокомпанії.
5. Інтерв’ю кореспонденту центрального каналу телебачення м. Прилуки
дав Е.О. Помиткін (7 листопада 2013 р.).
У газетах «Освіта» та «Дзеркало тижня» у березні 2013 р. було вміщено
статті, присвячені педагогічній концепції І.А. Зязюна:
1. Покликаний творити добро // Освіта. – 27 лютого – 6 березня 2013 р. –
№ 10-11 (5549-5550). – С. 10.
2. Культурологическая парадигма образования в концепции академика
И. Зязюна // Зеркало недели. – 1 марта 2013 г.; // http: gazeta.zn.ua
Упродовж 2013 р. наукові співробітники Інститут здійснювали зв’язки з
громадськістю через Інтернет-видання:
1.
Мерзлякова Е. Л. Уроки критического восприятия: учим детей правильно
принять информационную подачу: факультатив для учителя / Елена Мерзлякова,
Евгений Волков // Первое сентября – 2011. – № 10. – [электронный ресурс] –
режим доступа: http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201101018;
2.
Мерзлякова О. Л. Если при решении школьных проблем проблемой
становится способ мышления... / Елена Мерзлякова // Первое сентября – 2011. –
№21.
–
[электронный
ресурс]
–
режим
доступа:
http://www.ps.1september.ru/view_article.php?ID=201102111;
3.
Как учителю не стать жертвой чувства долга / Елена Мерзлякова // Первое
сентября – 2012. – №1. – [электронный ресурс] – режим доступа: 2012 №1
http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201200113;
4.
Если волевым «надо» ситуация не решается / Елена Мерзлякова // Первое
сентября – 2012. – №3. – [электронный ресурс] – режим доступа:
http://ps.1september.ru/view_article.php?ID=201200315.
У 2013 р. підготовлено спецвипуски «Педагогічної газети», присвячені
проведенню V Міжнародного польсько-українського форуму (2013. – № 8 (228))
та відзначенню 125-річного ювілею від дня народження А.С. Макаренка (газета
«Освіта». – 20-27 лютого 2013 р. – № 9 (5548)).
Співробітниками ІПООД НАПН України надруковано 20 статей у
«Педагогічній газеті»:
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1. Зязюн І. Шлях до вдосконалення освіти – у неперервному розвитку
професіоналізму педагога / Іван Зязюн // Педагогічна газета. – № 11
(231), листопад 2013 р. – С. 6.
2. Зязюн І. Плідний науковий і особистісний діалог / Іван Зязюн //
Педагогічна газета. – № 8 (228), серпень 2013 р. – С. 2.
3. Ничкало Н. Від однієї наукової лабораторії – до академічного
інституту / Нелля Ничкало // Педагогічна газета. – № 11 (231),
листопад 2013 р. – С. 7.
4. Ничкало Н., Тименко В. Вітчизняний досвід паралельного навчання і
мистецької освіти / Нелля Ничкало, Володимир Тименко // Пед.
газета. – 2013. – березень (№ 3). – С. 5.
5. Ничкало Н. Співпраця двох академій / Нелля Ничкало // Пед. газета. –
2013. – серпень (№ 8). – С. 3.
6. Ничкало Н. Творча взаємодія двох академій [до ювілею укр.-пол.,пол.укр. щорічника «Професійна освіта: педагогіка і психологія»] / Нелля
Ничкало // Пед. газета. – 2013. – Серп. (№ 8). – С. 3.
7. Ничкало Н. Цінуємо як глибокого науковця та справжнього
професіонала / Нелля Ничкало // Пед. газета. – 2013. – листопад. – №
11 (№ 231). – С. 8.
8. Отич О. Дорогий учителю! / Олена Отич // Педагогічна газета. – № 2
(222), лютий 2013 р. – С.4.
9. Отич О. Школа наукового зростання / Олена Отич // Педагогічна
газета. – № 11 (231), листопад 2013 р. – С. 7.
10.Отич О. Ефективна професійна орієнтація як запорука успішної
професійної підготовки / Олена Отич // Педагогічна газета. – № 12
(232), грудень 2013 р. – С. 4.
11.Хомич Л. Вектори експериментальної діяльності. // Педагогічна
газета. – 2013. – № 11 (231). – С.7.
12.Флегонтова Н. Ідеї великого педагога в сучасному освітньому
просторі / Наталія Флегонтова // Педагогічна газета. – 2013. – № 5
(225). – С. 6.
13.Флегонтова Н. Етнодизайн: європейський вектор і національний
контекст Наталія Флегонтова // Педагогічна газета. – 2013. – № 12
(232). – С.6.
14.Семеног О. Інтердисциплінарність педагогіки: наукова дискусія
польських та українських вчених / Олена Семеног // Педагогічна
газета. – 2013. – № 10 (230). – С. 5.
15.Коновець С. Розвиток майстерності вчителя /Світлана Коновець //
Педагогічна газета. – 2013. – № 5 (225). – С. 6.
16.Огієнко О. Тут прагнуть представити думки іменитих учених і
молодих / Олена Огієнко // Педагогічна газета. – 2013. – № 8 (228). –
С. 7.
17.Вовк М. Золоті правила вчителя-словесника /Мирослава Вовк //
Педагогічна газета. – 2013. – № 6 (226). – С. 3.
18.Становських З. Джерело відродження духовної культури / Зінаїда
Становських // Педагогічна газета. – 2013. – № 3 (223). – С. 8.
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19.Василенко О.В. Навчання безробітних: андрагогічний підхід / Олена
Василенко // Педагогічна газета. – № 7 (227). – 2013.
20.Ігнатович О.М. Психологія професійної орієнтації в системі
педагогічної освіти // Педагогічна газета № 12. – 2013. – С. 4.
У газеті «Освіта» – опубліковано одну статтю:
Флегонтова Н.М. По інтелект до "Інтелекту"/ Н. М. Флегонтова // Освіта. – 2013 –
№14 ( 55-53) – С.10.
У журналах – дві статті:
1. Отич О.М.
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
Україні – 20 років! / Олена Отич // Рідна школа. – 2013. – № 11-12. – С. 2.
2. Флегонтова Н.М. «Золота рибка», яка виконує бажання / Н.М.Флегонтова
// Дитячий садок. Мистецтво. 2013. – №2 (28). – С. 5-6.

Х. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО
Основними завданнями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України щодо забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків із
спорідненими науковими установами інших держав у 2013 році були: здійснення
міжнародної діяльності та підтримання наукових контактів з міжнародними
освітянськими організаціями і окремими педагогічними установами та
організаціями різних країн світу. Відповідно, функції Інституту полягали в:
укладанні угод про співпрацю; організації та проведенні масових науковопрактичних заходів; обміні науковими делегаціями; публікації спільних наукових
видань; участі співробітників у редакційних колегіях наукових видань за
кордоном та зарубіжних вчених у редколегіях збірників наукових праць, що
видаються Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
У квітні 2013 р. підписано угоду про наукову співпрацю і впровадження
результатів наукових досліджень в соціально-педагогічну практику з
Федеральним державним науковим закладом «Інститут сім’ї і виховання» РАО.
Відповідно до умов, передбачених укладеними угодами про міжнародну
співпрацю, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у
2013 р. продовжував наукове співробітництво з такими зарубіжними установами:
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих РАО (Санкт-Петербург, Російська
Федерація), Римський університет «Ля Сапієнца» (Лабораторія А.С. Макаренка),
Український Вільний Університет (Мюнхен, Німеччина), Люблінський
Університет імені М.Кюрі-Склодовської (Республіка Польща), Вища Педагогічна
Школа імені Яна Кохановського в Кельце (Республіка Польща), Філія Вищої
Педагогічної Школи імені Яна Кохановського в Пьотркові Трибунальськім
(Республіка Польща), Радомська Політехніка ім. К. Пуласького (Республіка
Польща), Вища Педагогічна Школа в Ченстохові (Республіка Польща),
Гурношльонська Вища Педагогічна Школа імені Кардинала Августа Хлонда в
Мисловіце (Республіка Польща), Варшавський університет (Республіка Польща).
Підтримувалися наукові контакти з міжнародними освітянськими
організаціями та окремими педагогічними установами і організаціями різних
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країн світу: Клубом професійної освіти країн Центральної і Східної Європи,
Європейською асоціацією педагогічної освіти (м. Брюсель), Інститутом
міжнародних педагогічних досліджень (м. Франкфурті-на-Майні), Центром
порівняльно-педагогічних досліджень Рурського університету (м. Бохум),
Університетом ім. Г. Гейне (м. Дюссельдорф) ― відділення німецької мови і
літератури, Стокгольмським університетом ― педагогічне відділення, Центр
освітніх технологій штату Айова (США), Університетом м. Вілінгтон (Нова
Зеландія), Свєнтокшинською академією ім. Я. Кохановського (м. Кельце,
Республіка Польща), Подляською академією (м. Сієдлци, Республіка Польща),
кафедрою основ техніки Люблінської Політехніки (м. Люблін, Республіка
Польща), навчальним центром комп’ютерних технологій (м. Катовіце, Республіка
Польща), Вищою школою інженерної безпеки і організації праці (м. Радом,
Республіка Польща), Політехнікою Ченстоховською (м. Ченстохова, Республіка
Польща), Інститутом педагогіки Ягелонського університету (м. Краків,
Республіка Польща), Російською академією освіти (м. Москва, РФ), (зокрема,
Інститутом профтехосвіти РАО (м. Санкт-Петербург, РФ), Інститутом розвитку
професійної освіти (м. Москва, РФ), Європейським центром розвитку професійної
освіти (м. Салоніки, Греція), університетом штату Арізона (США), 10-м
Паризьким університетом (Франція) та ін.
Продовжувалася співпраця у Міжнародному освітньому проекті «Україна
― Нідерланди. Освіта і менеджмент».
Основними напрямами співпраці Інституту з науковими установами та
навчальними закладами інших держав у 2013 році були: здійснення рецензування
наукових праць та експертизи наукових досліджень; обмін досвідом науководослідної й науково-організаційної діяльності; співорганізація та участь у
масових наукових заходах; координація діяльності у сфері вищої педагогічної
освіти й освіти дорослих з метою виявлення стратегічних напрямів їх подальшого
спільного розвитку; опублікування спільних збірників наукових праць, обмін
науковими публікаціями та написання наукових статей у співавторстві, наукове
стажування, обмін науковими делегаціями, науковими кадрами з метою читання
лекцій у навчальних закладах зарубіжних країн.
Спільно з науковим товариством «Польща – Україна» Інститутом було
організовано і проведено V Міжнародний польсько-український форум
«Interdyscyplinarność pedagogika i jej subdyscypliny» на базі Краківського
педагогічного університету (Kраків, Республіка Польща, 24-26 вересня 2013 р.), у
якому узяли участь 6 наукових співробітників установи: з доповідями на
пленарних засіданнях виступили 5 науковців, керували секціями 2 науковців
(наукове відрядження здійснювалося за власний рахунок). До Форуму
підготовлено спецвипуск «Педагогічної газети» (серпень 2013. – № 8. (228)).
Одним з напрямів співпраці Інституту з іноземними членами
НАПН України та провідними російськими вченими було введення їх до складу
редакційних колегій періодичних видань Інституту (Іванова С.В. – доктор
філософських наук, професор, директор ФДНУ «Інститут теорії та історії
педагогіки РАО» (Російська Федерація); іноземний член НАПН України
Шльосек Ф. – доктор хабілітований, професор, директор Інституту педагогіки
Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської, голова наукового
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товариства «Польща – Україна» (Республіка Польща), Деркач А.О. – заслужений
діяч науки Російської Федерації, дійсний член РАО, член Президії РАО, доктор
психологічних наук, професор, академік-секретар Відділенні психології і вікової
фізіології РАО, завідувач кафедри акмеології і психології професійної діяльності
Федерального державного освітнього закладу вищої професійної освіти
«Російська академія державної служби при Президенті Російської Федерації,
ректор некомерційного освітнього закладу «Міжнародний акмеологічний
інститут», Президент Міжнародної академії акмеологічних наук; Дармодехін С.В.
– доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент РАО, директор ФГНУ
«Інститут сім’ї і виховання» РАО; Соколова І.І. – доктор педагогічних наук,
професор, директор ФГНУ «Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих» РАО
(Санкт-Петербург, Російська Федерація); Беднарчик Х. – доктор хабілітований,
професор, іноземний член НАПН України; Чистякова С.М. – доктор педагогічних
наук, професор, член-кореспондент РАО, академік-секретар Відділення
професійної освіти РАО).
Зміцненню наукового співробітництва Інституту з науковими установами
близького і далекого зарубіжжя сприяла діяльність відділу порівняльної
професійної педагогіки та утвореного при ньому Центру порівняльної
професійної педагогіки (на громадських засадах), що успішно функціонує на базі
Хмельницького національного університету. Діяльність цих наукових підрозділів
спрямовувалася на дослідження світових тенденцій розвитку педагогічної освіти
й професійної підготовки вчителя, вивчення, узагальнення та поширення
зарубіжного досвіду розвитку педагогічної освіти.
Відділом порівняльної професійної педагогіки ІПООД НАПН України
здійснено компаративний аналіз світових тенденцій розвитку освіти і педагогічної
науки, узагальнено інноваційні зарубіжних теоретичні підходи і практичний
досвід запровадження компетентнісного підходу у підготовку педагогічного
персоналу, виявлено
особливості практико-орієнтованої підготовки
педагогічного персоналу у зарубіжних країнах, визначено можливості
імплементації зазначеного підходу у підготовку і подальший розвиток педагогів
для навчальних закладів різних рівнів освіти у зарубіжних країнах (країни ЄС,
США, Канада, Австралія), обґрунтовано перспективні напрями удосконалення
вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти в умовах запровадження
Національної стандартної класифікації освіти.
У 2013 р. Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
було проведено 10 міжнародних заходів на території України, зокрема:
- присвячених відзначенню 125-річчя від дня народження А.С. Макаренка
(березень 2013 р., Київ; Суми, Полтава, Ковалівка, Куряж, Київ);
- «VI Кримські педагогічні читання: нові педагогічні технології в освіті та
формування гуманітарно-технічної еліти» (травень 2013 р., м. Алушта);
- VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Професійне
становлення особистості: проблеми і перспективи» (жовтень 2013 р.,
м. Хмельницький);
- ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора
О.П. Рудницької «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії» (грудень
2013 р., м. Київ).
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У конференціях узяли участь науковці з Італії, Російської Федерації,
Молдови, Німеччини, Азербайджану, Республіки Білорусь, Китайської народної
республіки.
За результатами проведення цих заходів опубліковано збірники матеріалів
конференцій, здійснено публікації у педагогічній пресі, підготовлено спецвипуски
«Педагогічної газети» та газети «Освіта» (20-27 лютого 2013 р. – № 9 (5548)).
У 2013 р. наукові співробітники Інституту здійснили апробацію результатів
наукових досліджень у ході роботи 16 міжнародних зарубіжних конференцій,
зокрема: VI Міжнародного методологічного семінару «Методология
исследования в профессиональном педагогическом образовании» (28 лютого1 березня 2013 р., м. Санкт-Петербург, Російська Федерація); конференції
Європейської Асоціації дослідників у сфері освіти (European Educational Research
Association – EERA) «Творчість та інновації в педагогічному дослідженні» (9-13
вересня 2013 р., м. Стамбул, Турецька Республіка), ІІ Міжнародній конференції з
проблем духовності й мистецької освіти (SAME) Spirituality, Music and Education
in a Cultural Context (27 – 29.05. 2013 р., Vilnius, Lithuania) та ін.
Спільно із польськими науково-педагогічними установами опубліковано
збірники наукових праць:
1. Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny / pod redakcią Z. Szaroty
i F. Szloska. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Eksploatacji – PIB, 2013. – 815 s.
2. Інноваційність в науці і освіті: наук. видання /[В. Кремень (голова
редкол.), Є. Куніковські (заст. голови), Н. Ничкало (заст.. голови)];
упоряд. Н. Ничкало, І. Савченко: К. – Варшава – Хмельницький. – К.:
Богданова А.М., 2013. – 580 с.
3. Професійна
освіта:
педагогіка
і
психологія:
польськоукраїнський/українсько-польський щорічник /за ред. Т. Левовицького, І.
Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Київ-Ченстохова. – 2012. – Вип. ХІV. –
492 с.
Підготовлено до друку ХV випуск польсько-українського /українськопольського щорічника: Професійна освіта: педагогіка і психологія: польськоукраїнський/українсько-польський щорічник /за ред. Т. Левовицького, І. Вільш,
І. Зязюна, Н. Ничкало. – Київ-Ченстохова. – 2013. – Вип. ХV.
Перспективи розвитку міжнародного наукового співробітництва Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України пов’язує з оновленням угод
про співпрацю з науковими установами та навчальними закладами зарубіжних
країн, укладанням нових угод, підготовкою до проведення VI Міжнародного
українсько-польського форуму (2016 р., м. Київ), опублікуванням ХV випуску
польсько-українського/українсько-польського щорічника «Професійна освіта:
педагогіка і психологія», обміном делегаціями науковців тощо.

87

XІ. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ
Склад вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти НАПН України
затверджено постановою Президії НАПН України № 1-7/2-26 від 31 січня 2013 р.
У складі вченої ради Інституту налічується 23 особи: директор Інституту –
голова ради; заступники директора з наукової та науково-експериментальної
роботи Інституту – заступники голови ради; вчений секретар Інституту – секретар
ради; голова профспілкового комітету, головний бухгалтер та заступник
директора Інституту з господарських питань; завідувачі 8 відділів; провідні
науковці Інституту – переважно доктори наук та два представники від практичних
працівників: директор Київського професійно-педагогічного коледжу ім. А.С.
Макаренка та директор Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського – доктор
педагогічних наук та кандидат педагогічних наук. Усього з 23 членів вченої ради
– 13 докторів наук, з них 3 дійсних члени НАПН України; 1 – член-кореспондент
НАПН України та 8 кандидатів наук.
У 2013 році проведено 12 засідань вченої ради Інституту. На засіданнях
розглядалися нагальні питання: про виконання постанов Президії НАПН України,
рішень Загальних зборів НАПН України, Відділення професійної освіти і освіти
дорослих НАПН України; про підготовку пропозицій та інших матеріалів на
виконання розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України, Президії НАПН України; про порядок
планування і звітності структурних підрозділів Інституту; про затвердження
планів та звітів про науково-дослідну роботу Інституту, наукових відділів; про
затвердження індивідуальних планів наукових співробітників; про хід виконання
наукових досліджень в цілому чи окремих їх напрямів (наприклад, окремої
підтеми, організації експериментальної роботи за темою НДР); про підготовку до
звіту щодо виконання НДР відділу профорієнтації та психології професійного
розвитку на засіданнях бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих та
Президії НАПН України; про внесення змін і доповнень до технічних завдань на
виконання планових тем НДР; про створення експериментальних педагогічних
майданчиків відділів Інституту; про затвердження і рекомендацію до друку
рукописів за результатами виконання науково-дослідної роботи структурними
підрозділами Інституту; про затвердження наукових видань структурних
підрозділів Інституту як фахових; про висунення кандидатур наукових
працівників та наукових праць на здобуття премії Президента України, Премії
Кабінету Міністрів України для молодих учених; про стан підготовки та підсумки
проведення конференцій, семінарів, інших масових заходів, участь у них
наукових співробітників Інституту; про обрання за конкурсом наукових
співробітників та наукових кореспондентів структурних підрозділів Інституту;
про затвердження рішень атестаційної комісії; про присвоєння вчених звань; про
затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій; про роботу
спеціалізованої вченої ради; про ефективність діяльності докторантури і
аспірантури в Інституті; про затвердження складу екзаменаційних комісій з
прийому до аспірантури та складання кандидатських екзаменів; про стан роботи
над дисертаціями аспірантів і докторантів, у тому числі – цільовиків Інституту;
про затвердження програм, питань до екзаменаційних білетів для складання
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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; про хід та підсумки
набору в докторантуру й аспірантуру; про результати атестації докторантів і
аспірантів; про надання аспірантам і докторантам академічних відпусток; про
затвердження складів редакційних колегій наукових журналів; про затвердження
угод про співпрацю з навчальними закладами та іншими науковими установами, у
тому числі – зарубіжними; про затвердження графіку відпусток працівників
Інституту, про нагородження науковців Інституту, про обрання Почесних
докторів Інституту тощо.
ХІI. КАДРИ
В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України станом на
31 грудня 2013 року загалом працювало 105 осіб. Кількість наукових працівників
– 87 осіб, у тому числі: 25 – докторів наук, 41 – кандидат наук, 21 – науковець без
ступеня (таблиця ХІІ.1).
З числа науковців працює 11 сумісників з інших установ і організацій.
Протягом звітного періоду з числа наукових працівників звільнилося 9 осіб, у
тому числі: 4 доктора наук, 1 кандидат наук, 4 науковці без ступеня.
У 2013 році прийнято на роботу 7 наукових працівників, з них: 2 доктора
наук, 2 кандидата наук і 3 науковці без ступеня.
Державні нагороди:
Орденом «За заслуги» III ступеня нагороджений 1 науковий співробітник.
Лауреатом щорічної премії Президента України для молодих вчених став
1 науковий співробітник.
Стипендіатом Кабінету міністрів України став 1 молодий вчений –
1 науковий співробітник.
Вітання від Голови КМДА О. Попова – 1 науковий співробітник.
Академічні нагороди:
НАН України
Відзнаками Національної академії наук України нагороджено 2 наукові
працівники: 1 – «За наукові досягнення»; 1 – «За професійні здобутки».
Медаллю «Незалежність України» рейтингу Золота Фортуна нагороджений
1 науковий працівник.
НАПН України
У звітному році наукові працівники Інституту відзначені Національною
академією педагогічних наук, а саме: медаллю «Григорій Сковорода» – 3
наукових співробітники, нагрудним знаком «Ушинський К.Д.» – 4 науковці,
Почесною грамотою НАПН – 5 співробітників, Грамотою НАПН України – 4
працівники, Подякою НАПН України –3 наукові співробітники.

89

Нагороди МОН України:
МОН України
Грамотою Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Київської міської
державної адміністрації нагороджені 3 наукові співробітники Інституту.
Департамент освіти і науки, молоді і спорту Київської міської
державної адміністрації
Подяки Департаменту освіти і науки, молоді і спорту Київської міської
державної адміністрації одержали 4 науковці.
МОН України та НАПН України
За участь в освітянських виставках у 2013 р. Інститут нагороджений
Відзнакою Національного конкурсу «Видатні наукові досягнення» у номінації
«Інноваційні пректи, педагогічні технології» за інноваційну технологію розвитку
творчої індивідуальності педагога засобами мистецтва, розроблену Отич О.М.», а
також відзначений 1 золотою медаллю, 1 срібною медаллю, 11 Почесними
дипломами та 1 Подякою МОН України та НАПН України.
Нагороди Профспілки працівників освіти і науки України
Київська міська організація
Профспілки працівників освіти і науки України
Почесною грамотою Київської міської організації Профспілки працівників
освіти і науки України нагороджені 2 наукові співробітники.
У 2013 році 5 науковців Інституту представлені до таких нагород, як: Орден
«За заслуги» III ступеня, Почесна грамота Верховної Ради України, Почесна
Грамота Кабінету Міністрів України, Почесна грамота Київської міської
державної адміністрації.
Інші нагороди:
Подяками
Миколаївського
національного
університету
імені
В.О. Сухомлинського нагороджено 3 наукові співробітники.
Подяками Черкаського національного університету імені Богдана
Хмельницького нагороджено 3 наукові співробітники.
XІII. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Забезпечено доступ Інституту та всіх відділів до мережі Internet.
Доступ до мережі Internet здійснюється через:
 Інтернет провайдер www.uar.net
 тип підключення: dial up (підключення по комутованій лінії).
Створено такі WEB-сторінки:
– Сайт ІПООД НАПН України – ipood.kiev.ua;
– Сайти наукових періодичних видань, засновником та співзасновником якого
є Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, а саме:
 «Педагогіка і психологія професійної освіти» - http://lnpc.com.ua
 «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» http://olgabanit.wix.com/osvitadoroslyh
 «Естетика і етика педагогічної дії» - http://eepd.key.ua
 «Порівняльна професійна педагогіка» - http://khnu.km.ua/angl/j/default.htm;
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– Сайти відділів ІПООД НАПН України:
 відділу педагогічної психології і психології праці – Назва WEB-сторінки:
«Духовність педагогіки»; адреса сторінки http://vk.com/public64492633;
 відділу андрагогіки – Назва WEB-сторінки: www.andragogika.com.ua.
Створено електронні пошти відділів та інституту, а саме:
 ІПООД НАПН України – ipood2008@ukr.net
 Відділ андрагогіки – andragogika@ukr.net
 Відділ виховних систем у педагогічній освіті – vvsipood@mail.ru
 Відділ порівняльної професійної педагогіки – ced.ipood@gmail.com
 Відділ педагогічної психології і психології праці – vppipp@gmail.com
 Відділ профорієнтації і психології професійного розвитку –psih.prof@gmail.com
 Відділ інноваційних педагогічних технологій – in.ped.t@ukr.net
 Відділ теорії та історії педагогічної майстерності – lyuda.ugl@yandex.ru
 Відділ педагогічної естетики та етики – vpee2011@ukr.net
Комп’ютерне забезпечення інституту на кінець 2013 року складається з 28
персональних комп’ютерів, з них 22 нових комп'ютери та 1 ноутбук.
Використовується такий тип операційної системи як: Microsoft Windows XP,
Professional, версія 2007, Service Pack l та 3. В Інституті установлено 14
ліцензійних операційних систем Microsoft Windows 7 Professional та Home
Premium. Локальна мережа в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України відсутня. Загальна кількість підключених точок до мережі Internet
в Інституті – 32.
 відділ андрагогіки – 4
 відділ виховних систем у педагогічній освіті - 2
 відділ порівняльної професійної педагогіки – 1
 відділ кадрів – 1
 бібліотека – 1
 відділ педагогічної психології і психології праці – 2
 відділ профорієнтації і психології професійного розвитку – 2
 відділ аспірантури та докторантури – 1
 відділ інноваційних педагогічних технологій – 1
 відділ теорії та історії педагогічної майстерності - 1
 відділ педагогічної естетики та етики - 1
 інформаційно – комп’ютерний кабінет – 3
 бухгалтерія – 5
 приймальна інституту (5 поверх) – 4
 приймальна (канцелярія 6 поверх) – 3.
Пропозиції щодо покращання інформатизації наукової діяльності:
– забезпечити сучасними комп’ютерами та іншою оргтехнікою всі наукові
підрозділи інституту;
– забезпечити доступ наукових співробітників до використання
комп’ютерної техніки;
– передбачити і здійснювати фінансування комп’ютерів та іншої
оргтехніки витратними матеріалами.
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XIV. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до ЗУ від 16 липня
1999 р. № 996ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Підставою для ведення бухгалтерського обліку є первинні документи, які
фіксують факти здійснення господарських операцій.
За загальним фондом КПКВ 6551030 «Фундаментальні дослідження,
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук,
підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури об’єктів, що становлять національне надбання» Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України отримав фінансування в
повному обсязі 7777190 грн. В тому числі проведено касових видатків за рахунок
фінансування:
За напрямом «Фундаментальні дослідження»:
- Заробітна плата – 4798600 грн.
- Нарахування на заробітну плату – 1742918,15грн.
- Придбання предметів, матеріалів – 25500 грн.
- Оплата послуг – 83416,23 грн.
- Витрати на відрядження – 19404,49 грн.
За напрямом «Підготовка наукових кадрів»:
- Заробітна плата – 198900 грн.
- Нарахування на заробітну плату – 72200 грн.
- Придбання предметів, матеріалів – 12900 грн.
- Оплата послуг – 15100 грн.
- Витрати на відрядження – 1363,06 грн.
- Стипендії – 536136,94 грн.
За напрямом «Випуск друкованої продукції»:
- Придбання предметів, матеріалів – 270751,13 грн.
За спеціальним фондом КПКВ 6551030 «Фундаментальні дослідження,
прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук,
підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури об’єктів, що становлять національне надбання» затверджено
кошторисом на рік 669167,50 грн. з урахуванням залишку на початок 2013 року в
сумі 225722,82 грн., фактично надійшло – 442022,75 грн. в тому числі: за послуги,
що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю –
321094,91 грн., від господарської діяльності – 28314 грн., від оренди майна –
92613,84 грн.
Інститут отримав безоплатно енциклопедії сучасної України 10-12 томи від
Інституту енциклопедичних досліджень НАН України на суму 152 грн.
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,
інститут не отримував.
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Дебіторська
заборгованість
на
01.01. 14 р.
становить
1218,65 грн. Заборгованість утворилася з податку на додану вартість за рахунок
податкового кредиту за спеціальним фондом КПКВ 6551030 «Фундаментальні
дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері
педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку
наукової інфраструктури об’єктів, що становлять національне надбання» напрям
«фундаментальні дослідження».
Станом на 01.01.14 року кредиторської заборгованості немає.
Простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної
класифікації видатків 1110,1160 немає.
Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості немає.
Не бюджетної кредиторської заборгованості немає.
Інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до інструкції з
інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного
казначейства України від 30.10. 1998 р. № 90 немає.
Поточних рахунків, відкритих в установах банку немає.
Вилучених коштів до бюджету немає.
Деп ня, яке передано на підставі наказів НАПНУ від 03.02.1999 р. № 3 загальною он
заробітна плата відсутня.
На балансі інституту рахується приміщен площею 1436 м2 та допоміжні
приміщення на 117,6 м2.
Земельна ділянка на балансі інституту не обліковується.
На позабалансовому рахунку 01 відображена комп’ютерна техніка, яка
передана у тимчасове безкоштовне користування від Черкаського бізнес коледжу
за угодою, на рахунку 02 відображені матеріальні цінності, що знаходяться на
відповідальному зберіганні, на рах. 08 відображаються путівки, марки, трудові
книжки, талони на бензин. Даних на позабалансовому рахунку 05 «гарантії та
забезпечення» немає.
XV. ВИСНОВКИ
У 2013 році Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих повністю
виконав визначені завдання науково-дослідної роботи.
Сім відділів завершили фундаментальні дослідження, отримавши
теоретично вагомі результати:
- обґрунтовано ідеї психологізації та забезпечення естетико-етичної
спрямованості педагогічної освіти, персонологізації професійної орієнтації в
системі педагогічної освіти;
- запропоновано духовно-особистісний підхід до розвитку духовної культури
педагогічного персоналу;
- розроблено Концепцію світи дорослих; сформульовано концептуальні
положення щодо змісту Концепції розвитку післядипломної педагогічної
освіти, концепції професійної орієнтації в системі педагогічної освіти;
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- визначено концептуальні підходи до формування професійних стандартів
педагогічної освіти на основі компетентностей; розвитку громадянської
компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ; формування інклюзивної
компетентності вчителів в умовах вищої педагогічної освіти;
- розроблено теоретико-методологічні засади освіти дорослих; дидактичні
засади розвитку професійних навичок дорослих, методичні основи формування
професійно-педагогічної компетентності педагогічного персоналу для роботи з
дорослими; естетичні та етичні засади розвитку педагогічної майстерності
вчителя й викладача вищої школи;
- сформульовано принципи одухотворення та встановлення «поля довіри» між
педагогом і учнем для розвитку в них вищої духовної форми спілкування –
«спілкування сердець», що забезпечує позитивний ефект духовно спрямованої
навчальної діяльності через творення, збереження та продукування цінностей
духовної культури у внутрішньому та зовнішньому світах; принципи
подвійності самосвідомості, персоналізації, універсалізації суб’єктів
професійної орієнтації; наукові принципи запровадження інформаційнотехнологічного забезпечення до професійної підготовки сучасного вчителя;
- виявлено психологічні закономірності професійної орієнтації в системі
педагогічної освіти, педагогічні закономірності запровадження інформаційнотехнологічного забезпечення до професійної підготовки сучасного вчителя;
- визначено психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного
персоналу, психологічні умови профорієнтаційної діяльності в системі
педагогічної освіти; естетико-педагогічні та морально-педагогічні умови
розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних
навчальних
закладів;
організаційно-методичні
умови
впровадження
інформаційно-технологічного забезпечення у професійну підготовку
майбутнього вчителя;
- доведено, що розвиток педагогічної майстерності є неможливим поза
естетичними та етичними чинниками, оскільки, формуючи особистість,
відповідно до визначеного суспільством виховного ідеалу, який іманентно
містить у собі естетичну, етичну та інтелектуальну складові (єдність Краси,
Добра, Істини), педагог сам має відповідати цьому ідеалу, прагнути до нього;
доведено необхідність цілісного підходу до запровадження естетично і етично
орієнтованих технологій розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих
педагогічних навчальних закладів;
- обґрунтовано критерії готовності учасників освітнього діалогу до розкриття
свого внутрішнього світу та готовності до його зміни; критерії успішності
профорієнтаційної діяльності в системі педагогічної освіти;
- розроблено: діалогічні методи розвитку самосвідомості як компонента
духовної культури педагога, методи духовного самовдосконалення через
долучення до головних надбань духовної думки людства; методи
профорієнтаційного проектування освітньо-професійного шляху особистості,
методи реалізації інноваційних профорієнтаційних засобів (інституалізації,
презентації,
безпосереднього
використання,
розповсюдження
та
традиціоналізації профорієнтаційних інновацій, складання індивідуальних
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портфоліо особистості, створення когнітивних карт – схематизації
професійного самовизначення особистості);
- експериментально перевірено: а) психологічні моделі: особистості
інноваційного педагога; психологічної готовності особистості до навчання за
педагогічним фахом; професійного самоставлення майбутніх педагогів;
мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи;
психологічної готовності педагогічних працівників до профорієнтаційної
діяльності, психологічної допомоги безробітним педагогічним працівникам;
б) педагогічні моделі інформаційно-технологічного забезпечення підготовки
майбутнього вчителя та моделі інтегрованого навчання у професійній
підготовці вчителя; методику формування професійних стандартів на основі
компетентнісного підходу, що передбачає розробку модульних програм, що
грунтуються на діяльнісно-орієнтованих технологіях, а також оцінювання
професійної компетентності за модульними програмами;
- розроблено і впроваджено у педагогічну практику методичні засоби
профорієнтаційної діяльності (професіографічний матеріал, психодіагностичні
та корекційно-розвивальні методики, методичні рекомендації тощо); естетично
та етично орієнтовані технології розвитку педагогічної майстерності викладачів
ви щих педагогічних навчальних закладів (відповідно до фаху);
- уточнено критерії, показники та рівні педагогічної майстерності з урахуванням
естетичних та етичних засад її розвитку;
- подальшого розвитку набула теорія дидактичної єдності змістової та
процесуальної сторін навчання;
- виявлено ключові тенденції запровадження компетентнісного підходу до
педагогічної освіти у зарубіжних країнах; тенденції розвитку педагогічної
майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів на
естетичних та етичних засадах; тенденції інформаційно-технологічного
забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя; тенденції розвитку
професійної орієнтації в системі педагогічної освіти;
- сформульовано рекомендації щодо творчого використання ідей позитивного
зарубіжного досвіду професійної підготовки педагогів в Україні на основі
компетентностей, зокрема на стратегічному, теоретичному та організаційнозмістовому рівнях.
Здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку і саморозвитку
педагогічної майстерності майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих
спеціалістів у загальноосвітніх школах (І
рік
дослідження теми НДР),
результатами якого стало обґрунтування психопедагогічних засад неперервної
педагогічної освіти, розроблення концептуальних положень галузевої Концепції
неперервної педагогічної освіти, визначення організаційно-педагогічних засад
діяльності центрів педагогічної майстерності та професійного саморозвитку
вчителя, доведення естетико-психологічної зумовленості педагогічної дії;
визначення соціально-педагогічних, науково-теоретичних, науково-методичних,
акмеологічних складових педагогічної майстерності; здійснення історикопедагогічного аналізу етапів розвитку педагогічної майстерності в Україні та світі
й моніторинг ефективності реалізації концептуальних засад і впровадження
технологій удосконалення педагогічної майстерності в системі вітчизняної
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педагогічної освіти; виявлення тенденцій розвитку педагогічної майстерності та
еволюції наукових підходів до розв’язання цієї проблеми на різних історичних
етапах та в різних соціально-культурних умовах; визначення педагогічних умов,
що сприяють формуванню, розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності
майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх
школах; розроблення концептуальних підходів до модернізації системи
педагогічної освіти і приведення її у відповідність до кращих європейських
стандартів, що знайшли відображення у пропозиціях до проекту галузевої
Концепції неперервноїпедагогічної освіти тощо.
Отримані результати відображено в публікаціях, виступах на науковопрактичних конференціях, семінарах, засіданнях круглих столів тощо. Науковими
відділами Інституту проводиться цикл педагогічних читань, присвячених пам’яті
видатних науковців, які стали засновниками наукових шкіл з проблем педагогіки і
психології. Проведено ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті
проф. О.П. Рудницької, в ході яких відбулася щорічна презентація наукових і
методичних праць з проблем педагогічної і мистецької освіти; V Всеукраїнські
педагогічні читання пам’яті О.С. Дубинчук, ІІІ Всеукраїнські психологопедагогічні читання пам’яті проф. Б.О. Федоришина. Відбулася циклічна
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Професійне становлення
особистості: проблеми і перспективи» (16-18.10. 2013 р., м. Хмельницький).
У березні 2013 року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих урочисто
відзначив 125-ту річницю від від дня народження А.С. Макаренка. Проведено
цикл наукових конференцій: Звітна науково-практична конференція «Педагогічні
ідеї А.С. Макаренка у вимірах розвитку сучасної європейської освіти» (26-27.02.
2013 р., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київ),
Урочисте зібрання науково-педагогічної громадськості з нагоди 125-річчя від дня
народження А.С. Макаренка (06.03. 2013 р., Київський міський будинок учителя,
Київ), Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна спадщина
А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття» (1112.03. 2013 р,. м. Суми, Сумський державний педагогічний університет імені
А.С. Макаренка), Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка
А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» (12-14.03. 2013 р.,
Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, Музейзаповідник А.С. Макаренка в с. Ковалівка, Полтавського р-ну; Курязька виправнотрудова колонія імені А.С. Макаренка та Музей А.С. Макаренка у с. Куряж,
Харківської обл.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковопедагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів»
(19.03. 2013 р., Київський професійно-педагогічний коледж ім. А.С. Макаренка,
м. Київ). У святкуванні узяли участь провідні вітчизняні на заубіжні вчені з
Російської Федерації, Італії, Республіки Білорусь, Німеччини тощо.
20 листопада 2013 року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
відзначив свій 20-річний ювілей проведенням у Київському міському будинку
вчителя науково-практичної конференції «Неперервна освіта у наукових пошуках
психологів і педагогів на початку ХХІ століття». У конференції узяли участь
320 науковців. Питання, що обговорювалися: історичні витоки психологічної
педагогіки; виховання і життєвий шлях особистості; студентське самоврядування
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у вищій школі; Полтавська школа педагогіки добра і краси; Центр професійного
саморозвитку вчителя Академії педагогічної майстерності та його вплив на
особистісне і професійне зростання педагогів.
До Ювілею Інституту надруковано Бібліографічний покажчик праць
науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (20082013 рр.): наук. видання / за ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало, О.М. Отич; упоряд.
Л.Н. Штома; бібліогр. ред. Л.Н. Штома; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих
НАПН України. – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – 404 с. У покажчику
представлено 2988 позицій наукових і методичних праць, а також друкованих
видань, підготовлених науковими співробітниками Інституту.
Результати наукових заходів, проведених Інститутом, регулярно
висвітлювалися у засобах масової інформації (передусім, у «Педагогічній газеті»,
«Освіті», журналі «Рідна школа») та на сайтах Інституту й НАПН України.
Підвищився рівень організації та результативність експериментальної
діяльності Інституту, що сприяло утворенню 30 Центрів педагогічної
майстерності, підвищенню статусу навчальних закладів, на базі яких відбувається
експериментальна робота. Один експеримент отримав всеукраїнський рівень.
Інститут став активним учасником освітянських виставок, в ході яких
отримав 1 золоту медаль, 1 срібну медаль, звання Лауреата Національного
конкурсу «Видатні наукові досягнення»; 11 наукових співробітники відзначено
Почесними дипломами виставок.
Більш тісною стала взаємодія Інституту з Міністерством освіти і науки
України, Міністерством соціальної політики України, Комітетом Верховної Ради
України з питань науки і освіти, що виявилося в активному залученні Інституту
до розроблення нормативно-правових документів у галузі освіти, педагогічної
освіти і освіти дорослих, участі в роботі круглих столів, присвячених
обговоренню проблем освіти. Інститут брав активну участь у реалізації Програми
спільної діяльності МОН України і НАПН України на 2011-2013 рр. та ін.
Активізувалося
міжнародне
наукове
співробітництво:
проведено
V Польсько-український форум „Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscyplin”
(22-24.09. 2013 р., м. Краків, Республіка Польща), вчені установи узяли участь у
зарубіжних міжнародних конференціях (Вільнюс, Литва; Санкт-Петербург,
Російстька Федерація; Устронь Республіка Польща), на базі установи пройшли
наукове стажування вчені з Республіки Білорусь тощо.
Зміцненню наукового співробітництва Інституту з науковими установами
близького і далекого зарубіжжя сприяє діяльність Центру порівняльної
професійної педагогіки, що успішно функціонує на базі Хмельницького
національного університету.
У 2013 р. продовжувалося періодичне видання 3 провідних наукових
фахових видань, затверджених ДАК МОН України. Подано на здобуття статусу
фахового 1 наукове періодичне видання. Усі періодичні видання Інституту
отримали Міжнародний стандартний серійний номер ISSN.
Наукові співробітники Інституту публікували результати своїх досліджень у
періодичнх виданнях Інституту та інших освітніх установ і навчальних закладів.
Як наслідок, у 2013 році підготовлено до друку за завершеними
фундаментальними дослідженнями 53 одиниці продукції (наукової, науково97

виробничої, навчальної, довідкової), з якої опубліковано і впроваджено
12 одиниць друкованої продукції, зокрема: 3 монографії, 7 посібників, 1
методичні рекомендації та 1 бібліографічний покажчик. Здійснюється моніторинг
впровадження продукції за завершеними темами НДР. Крім цього, відповідно до
тематичного плану на 2013 р. опубліковано 153 наукові статті, в тому числі, у
фахових виданнях 112, у зарубіжних виданнях 33, у зарубіжних виданнях, що
входять до наукометричнихбаз даних 8. У матеріалах конференцій опубліковано
37 тез.
У 2013 р. в Інституті ефективно працювали спеціалізована і робоча вчені
ради, докторантура, аспірантура. Захищено 5 докторських і 14 кандидатських
дисертацій. Робоча й спеціалізована вчені ради пройшли перереєстрацію й були
затверджені постановою Президії НАПН України.
Велика увага приділялася роботі з обдарованою науковою молоддю.
Завдяки цьому 1 науковий співробітник став Лауреатом щорічної премії
Президента України для молодих вчених, 1 науковий співробітник – стипендіатом
Кабінету міністрів України.
Труднощі, що перешкоджали у 2013 році керівництву і науковцям Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ефективно розв’язувати
поставлені завдання, стосувалися:
- обмеженого доступу науковців до зарубіжних баз даних наукових досліджень
та наукових видань, а також обмежених можливостей щодо апробації
результатів досліджень у широкому міжнародному контексті, зокрема
стосовно публікації в зарубіжних наукових виданнях, що внесені до
наукометричних баз, та участі у міжнародних зарубіжних конференціях;
- недостатності забезпечення комп’ютерами науковців відділів; відсутності
можливостей для систематичної технічної підтримки сайтів відділів і збірника
наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи».
У зв’язку з цим актуальними завданнями, на розв’язання яких буде
спрямовуватися робота у ході виконання наступних 7 тем, дослідження яких
розпочнеться у 2014 р., є: обґрунтування естетичних та етичних чинників
розвитку професійного досвіду викладачів вищих педагогічних навчальних
закладів, дослідження тенденцій професійного розвитку вчителів у країнах
Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки, формування готовності
майбутнього вчителя до інноваційної діяльності; розроблення нормативноправового та психолого-педагогічного забезпечення освіти дорослих в Україні,
конкретизація науково-термінологічного апарату з проблеми освіти дорослих із
урахуванням прийнятних відповідників міжнародної наукової термінології,
вивчення специфіки навчання різних категорій дорослих, впровадження
кудбьурологічного підходу у підготовку майбутнього педагога до виховної
діяльності, розроблення психолого-педагогічних технологій відбору учнівської
молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю, виявлення
психологічних особливостей підготовки педагогічних працівників до розвитку
духовного потенціалу учнівської молоді тощо.
Актуальним залишається також вирішення таких проблем:
 розширення виходу в мережу INTERNET;
 недостатнє фінансування щодо налагодження міжнародних зв’язків;
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 недостатнє фінансування на відрядження наукових співробітників;
 недостатнє фінансування проведення масових наукових заходів,
організатором яких виступає Інститут;
 відсутність фінансування на передплату періодичних видань (не лише
зарубіжних, а навіть вітчизняних).
На найближчу перспективу Інститут планує зосередити свої зусилля на
розв’язанні таких завдань:
- забезпечити успішне виконання та моніторинг впровадження результатів
виконаних фундаментальних досліджень з восьми тем НДР;
- удосконалити тематику наукових досліджень відповідно до розробленої
Концепції розвитку багаторівневої педагогічної освіти в Україні, галузевої
Концепції неперервної педагогічної освіти, Програми спільної діяльності МОН
України та НАПН України на 2014-2016 рр., постанов Загальних зборів НАПН
України та Президії НАПН України, а саме: передбачити у перспективній
тематиці
науково-дослідної
роботи
Інституту
дослідження
проблем
психопедагогіки; естетичних та етичних засад розвитку педагогічної освіти;
системне дослідження проблем історії розвитку педагогічної освіти й освіти
дорослих тощо;
- посилити увагу до своєчасного завершення дисертаційних досліджень
аспірантами та докторантами Інституту;
- зміцнювати зв’язки з вищими педагогічними навчальними закладами та
науковими установами України, близького і далекого зарубіжжя з метою
підвищення ефективності виконуваних наукових розробок, зближення науки і
практики шляхом укладання нових угод про творчу співпрацю;
- активізувати залучення до навчання у докторантурі й аспірантурі
Інституту педагогів-практиків, які мають вагомі досягнення у методичній і
практичній педагогічній діяльності. Цьому може сприяти зміцнення інституту
наукових кореспондентів.

99

XVІ. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Наукова продукція

1.
2.

3.

4.

5.

Монографії:
Гончаренко С.У. Формування у дорослих сучасної наукової картини світу
/ Гончаренко С. У. (4,0 др.арк.).
Лук’янова Л. Пошук сучасних підходів до вивчення педагогічної спадщини
А.С. Макаренка у зарубіжних країнах / Лариса Лук’янова // Інноваційність
ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття / за ред. О.А. Дубасенюк:
монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – C. 263-273. (0,5
др. арк.).
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення:
монографія / За ред. О.І. Огієнко; Авт. кол.: О.І. Огієнко, Т.Г. Калюжна,
Ю.С. Красильник, Л.О. Мільто, Ю.Л. Радченко, Т.О. Гончарук, К.В.
Годлевська, Н.І. Вінник. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 224 с.
Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні засади
: [монографія] / авт. кол.: Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Щербак О.І.,
Дорошенко Н.І., Василенко О.В., Скульська В.Є. – Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2013. – 266 с. (15,0 др. арк.).
Філіпчук Н.О.,
Котирло Т.В. Розвиток педагогічної майстерності
викладачів музичних дисциплін вищих навчальних закладів України:
монографія /Т.В.Котирло, Н.О.Філіпчук (15 др. арк.)
Концепції:

Матеріали конференцій:
1. Аніщенко О. Духовно-християнське формування особистості у
педагогічних поглядах першого ректора Кам’янець-Подільського
Українського університету Івана Огієнка // Формування основ
християнської моралі в процесі духовного відродження нації: матеріали
всеукраїнської
міжконфесійної
християнська
науково-практичної
конференції, присвяченої 1025-річчю Хрещення Київської Русі / Духовна
Рада представників християнських церков і релігійних організацій
(м. Кам’янець-Подільський, 25 листопада 2013 р.). – Кам’янецьПодільський: ПП Зволейко Д.Г., 2013. – С. 6-9 (0, 3 др. арк.).
2. Аніщенко О. Технологічність навчання в освіті дорослих / О. Аніщенко
// Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали
VІ Міжнародної наук.-практ. конф. (16-18 жовтня 2013 р.,
м. Хмельницький). – Хмельницький: ПП Цюпак А.А., 2013. – Ч. 2. – С. 6-11
(0, 45 др. арк.).
3. Баніт О.В. Андрагогічні засади професійної підготовки персоналу в
організаціях, які самостійно навчаються / Баніт Ольга Василівна //
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : псих.-пед.
наук. журнал. – №1. – Хмельницький, Хмельницький нац. ун-т, 2013. –
С. 93-101 (0,5 др.арк.).
100

4. Бастун М.В. Діалогічні засоби розвитку самосвідомості як складової
духовної культури педагогічного персоналу / Бастун М.В. // Психологічні
засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу: посібник / за
ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –
174 с.. – С. 91-98.
5. Бастун М.В. Застосування діалогічних методик розвитку духовної
культури педагога / М.В. Бастун // Духовна культура педагога як умова
розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників: матеріали
круглого столу, 23 травня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої
дитини, 2013. – С. 84 – 92.
6. Бастун М.В. Культурологічний підхід у проекції на сходознавчу освіту
/М.В. Бастун // Особистість у просторі культури: Матеріали V
Севастопольського міжнародного науково-практичного симпозіуму 28
липня 2012 р. / За ред. Г.О. Балла, О.Б. Бовть. – Севастополь: Рібест, 2013. –
С. 13-15.
7. Балл Г.О. Категорія гармонії в аналізі проблем освіти / Георгій Балл //
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. / Голова
редкол. Н.Г. Ничкало. – К.: Богданова А.М., 2013. – С. 114–120.
8. Василенко О.В. Професійні компетентності андрагога в системі
професійного навчання безробітних / Олена Вікторівна Василенко //
Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних: матеріали
наук.-методол. семінару (15 травня 2013 р., м.Київ). – Уклад.: Л.М.
Капченко, Л.Й. Литвинчук, Н.В. Савченко та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – С.
28-37 (0,5 др.арк.).
9. Власова О.І. Методологічні основи дослідження соціалізації студентів ВНЗ
з позицію школи філософської антропології В.І.Шинкарука // Ціннісні
орієнтації та світоглядні позиції людини у контексті сьогодення. Восьмі
Шинкаруківські читання. Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції – К., «Знання України». – 307с. – с.221-230.
10.Власова О.І. Принципи Вальдорфської педагогіки в реалізації завдань
освітньої соціалізації сучасної людини // Матеріали всеукраїнської науковопрактичної конференції «Вальдорфська педагогіка в Україні: погляд на
сьогодення» 24 вересня 2013 р.
11.Волошко Н.І. Вправи з практикуму «Психологія становлення духовного
здоров’я» щодо розвитку духовності педагогів і учнів / Н.І. Волошко //
Духовна культура педагога як умова розвитку інтелектуальної
обдарованості старшокласників: матеріали круглого столу, 23 травня 2013
року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – 218 с. – С. 64 - 83.
12.Волошко Н.І. Вправи з практикуму «Психологія становлення духовного
здоров’я» (Додаток 5) / Н.І. Волошко // Психологічні засади розвитку
духовної культури педагогічного персоналу : посібник / за ред. Е.О.
Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград: Імекс - ЛТД, 2013. – 174 с. – С.
157 - 165.
13.Волошко Н.І. Практикум «Психологія становлення духовного здоров’я» як
засіб розвитку духовних якостей характеру педагогів / Н.І. Волошко //
Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу :
101

посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2013. – 174 с. – С. 115 - 122.
14.Волошко Н.І. Психологічне забезпечення гармонійного особистісного
розвитку старшокласників як детермінанта їх саногенної соціальної
самореалізації / Н.І. Волошко // Професійне самовизначення як
детермінанта особистісного розвитку інтелектуально обдарованих
старшокласників: матеріали круглого столу, 21 березня 2013 року, м. Київ. –
К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – 154 с. – С. 35 - 43.
15. Годлевська К.В. Мультимедіа як засіб компетентнісного підходу до
інформатизації освіти / К.В. Годлевська // Науково-педагогічна спадщина
Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська
науково-практична конференція, присвячена 125-ї річниці від дня
народження Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лукянова, О.І.
Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – С.65–68
16. Годлевська К.В. Професійний саморозвиток майбутнього вчителя
початкових класів у контексті використання спадщини А.С. Макаренко /
К.В. Годлевська // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті
інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня
2013, м. Суми). – Суми: вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.140–
142.
17. Гончарук Т.О. Інтегрування педагогічних ідей А.С. Макаренка у виховну
діяльність сучасного загальноосвітнього навчального закладу / Гончарук
Т.О. // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку
освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференція з міжнародною участю (11-12 березня 2013 р., м. Суми). –
Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 142 – 144.
18. Гончарук Т.О. Творча інформаційна діяльність як умова професійного
розвитку майбутніх вчителів / Гончарук Т.О.// Науково-педагогічна
спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів:
Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-ї річниці від
дня народження Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лук’янова,
О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – С.71-74.
19.Грищенко Ю.В. Історичні умови розвитку мистецької освіти в Україні в
кінці ХІХ – на початку ХХ століття /Ю.В. Грищенко // Тенденції розвитку
вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності: зб. матер.
Всеукр. наук.-практ. конф. 15 – 16 листопада 2012 р. / [заг. ред. проф.
Орлова В.Ф. ]. К., МІХМД ім. С. Далі, 2013. – С 39– 41.
20.Грищенко Ю.В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності у творчій
спадщині А.С.Макаренка / Грищенко Ю.В. / Науково-педагогічна спадщина
Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: матер. Всеукр.
наук.-практ. конф., присвяченої 125-й річниці від дня народження Антона
Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон:
Олді-плюс, 2013. – С.77 –79.
21. Грищенко Ю.В. Педагогічна майстерність як актуальна історикопедагогічна проблема /Ю.В. Грищенко //Педагогічна майстерність як
102

система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х
Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької /
[голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. –
С.308–310.
22.Дорошенко Н.І. Використання системи Allplan у процесі графічної підготовки
робітників будівельного профілю з числа незайнятого населення / Н.І. Дорошенко
// САПР ALLPLAN у архітектурі і будівництві: Матеріали науково-практичного
фестивалю НАУ. – К.:НАУ, 2013. – С. 59–62 (0,2 др. арк.).
23.Дорошенко Н.І. Використання комп’ютерних технологій у процесі
перепідготовки робітників населення / Н.І. Дорошенко // Професійне
становлення особистості: Психолого-педагогічний науковий журнал; Матеріали
VІІ міжнародної наук.-практичної конференції (м. Хмельницький, 2013. – С.
200–204 (0,3 др. арк.).
24. Дяченко Л.М. Сучасні стандарти педагогічної освіти у ФРН у контексті
компетентнісного підходу // Педагогічна компаративістика – 2013:
трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України /
За заг. ред. О.І. Локшиною. – Київ: Педагогічна думка, 2013. – 202 с. – C.
134 – 136. (0,15 др. арк.).
25.Єгорова Є.В. Особливості профконсультування інтелектуально обдарованої
молоді / Професійне самовизначення як детермінанта особистісного
розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: матеріали круглого
столу, 21 березня 2013 року, м. Київ. – К. Інститут обдарованої дитини, 2013
– С. 51-60.
26. Єгорова Є.В. Соціальна зрілість як складова психологічної готовності
особистості до професійного навчання за педагогічним фахом / Духовна
культура педагога як умова розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників: VII Всеукраїнський фестиваль науки, 23 травня 2013
року, м. Київ. – К. Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 100-107.
27.Іванова Т.В. Медіаосвіта і медіаграмотність як актуальні тенденціі і
виховання сучасноі молоді // Збірник статей методологічного семінару
медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив. К.: ІСПП НАПН України, 2013. - С. 25-44 (0, 7 др. арк.).
28.Іванова Т.В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції
виховання сучасної молоді. //Педагогіка і психологія. – № 2 (79). - 2013. С.
46-55 (0,6 др. арк.).
29.Іванова Т.В. (у співавторстві). Медіаосвіта (медіаграмотність). //Навчальна
програма для студентів вищих педагогічних навчальних закладів,
педагогічних та науково-педагогічних працівників. – Київ, 2013. – 63 с. (3,9
др. арк.).
30.Іванова Т.В. (у співавторстві). Медіаосвіта: визначення дефініції. Матеріали
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Медіаосвіта –
пріоритетний напрям в освіті ХХІ століття: проблеми, досягнення і
перспективи» (м. Харків, 25 - 27 жовтня 2013 року) / За заг. ред. канд. пед.
наук. Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти,
2013.
103

31.Ігнатович О. М. Інноваційні засоби профорієнтації інтелектуально
обдарованих старшокласників / Професійне самовизначення як детермінанта
особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників:
матеріали круглого столу, 21 березня 2013 року, м. Київ. – К. Інститут
обдарованої дитини, 2013 – С. 44-51.
32. Калюжна Т.Г. Особливості використання інформаційних технологій у
формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя економіки /
Т.Г. Калюжна /. Педагогічна майстерність як система професійних і
мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. педагогічномистецьких читань памяті професора О.П. Рудницької / [гол. ред.: І.А.
Зязюн].Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 184-186.
33. Калюжна Т.Г. Педагогічна техніка А.С. Макаренка та сучасні інформаційні
технологіїв підготовці майбутнього вчителя / Т.Г. Калюжна // Творча
спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ
століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з
міжнародною участю (11–12 березня 2013 року, м. Суми) / Редкол.:
О.Г. Козлова, С.М. Кондратюк, М.О. Лазарєв та ін. – м. Суми: СумДПУ
ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 57– 60.
34. Калюжна Т.Г. Технологія педагогічного проектування в теорії та практиці
А.С. Макаренка / Т.Г. Калюжна // Науково-педагогічна спадщина Антона
Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська науковопрактична конференція, присвячена 125-й річниці від дня народження
Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. –
Херсон: Олді-плюс, 2013. – С. 112-115.
35. Кобюк Ю.М. Ідеї А.С. Макаренка в педагогічній діяльності сучасного
вчителя // Кобюк Ю.М. // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті
інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференція з міжнародною участю (11-12 березня
2013 р., м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С.
158-159.
36. Кобюк Ю.М. Технології інтерактивного навчання в підготовці майбутніх
вчителів // Кобюк Ю.М. // Науково-педагогічна спадщина Антона
Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська науковопрактична конференція, присвячена 125-ї річниці від дня народження
Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. –
Херсон: Олді-плюс, 2013. – С.65-68.
37.Коновець С.В. Збагачення досвіду як передумова набуття викладачем
педагогічної майстерності /Світлана Коновець // Освіта впродовж життя:
вимоги часу : зб. матер. V Всеукр. педагогічних читань пам’яті видатного
вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук [колектив авторів]. К.:
Едельвейс, 2012. – С.125-128.
38.Коновець С.В. Креативність та її культивування у професійній діяльності
викладачів образотворчого мистецтва / Коновець Світлана // Ерделівські
читання: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доповідей. –
Ужгород, 2013. – С. 317-318.
104

39.Коновець С.В. Творчий розвиток викладача образотворчого мистецтва як
передумова вдосконалення його педагогічної майстерності / Коновець
Світлана //Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких
компетентностей: зб. матер. Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань
пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред. І.А. Зязюн]/ Вип. 4 (8).
Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 317-318.
40. Котирло, Т.В. Естетичні засади розвитку педагогічної техніки викладача
музично-педагогічного факультету
/Т.В. Котирло //Педагогічна
майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб.
матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф.
О.П. Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена
Буковина, 2013. – 420 с.– С.271-272.
41. Красильник Ю.С. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті
проектування інноваційних педагогічних технологій у вищій школі /
Ю.С. Красильник // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті
інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013
року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 1417.
42.Красильник Ю.С. Перспективи творчої розробки педагогічної спадщини
А.С. Макаренка / Ю.С. Красильник // Науково-педагогічна спадщина
Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська
науково-практична конференція, присвячена 125-й річниці від дня
народження Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лук’янова,
О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013.− С. 133-137.
43.Красильник Ю.С. Підвищення кваліфікації викладача вищої школи в
системі післядипломної освіти: компетентнісний підхід / Ю.С. Красильник
// матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Ресурсний
підхід в управлінні навчальними закладами” (16 квітня 2013 року). –
Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 54-56.
44.Кутова О.М. Використання інноваційних педагогічних технологій як
основа розвитку педагогічної майстерності викладача / Ольга Кутова //
Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах
сучасності: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / [заг. ред. проф. Орлова
В.Ф. ]. К., МІХМД ім. С. Далі, 2013. – С. 20 – 23 с.
45. Кутова О.М. Естетичні засади формування педагогічної майстерності /
Ольга Кутова // Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у
практиці сучасних освітніх закладів: / зб. наук. пр. Всеукр. Наук.-практ.
конф., присвяченої 125-й річниці від дня народження Антона Семеновича
Макаренко/ упоряд. Л.Б. Лук'янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс,
2013. – С. 140 – 143.
46.Кутова О.М. Педагогічна майстерність викладача у контексті розв’язання
конфліктних ситуацій зі студентами / О.М. Кутова // Педагогічна
майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб.
матер. Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П.
105

Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена
Буковина, 2013. – С. 186 – 188.
47.Кутова О.М. Шляхи формування педагогічної майстерності викладача на
засадах використання педагогічної спадщини А.С. Макаренка / О.М. Кутова
// Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі»,
присвяченої 125-й річниці з дня народження А.С. Макаренка: зб. матер.
Міжнар. наук.-практ. конф. / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової – Полтава,
2013. – С. 85 – 87.
48.Лактіонова Г.М. “Книга для батьків” А.С. Макаренка: актуальні смисли
для сьогодення // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб.
наук. пр. /редкол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін.; упоряд: Н.Г. Ничкало, О.М.
Боровік; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. –К.: Богданова
А.М., 2013.– 456 с. – С.197-204 (0,5 др. арк.).
49.Литвинова Н. І., Заєць І. В. Мистецтво педагогічної взаємодії у процесі
профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю / Педагогічна
майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб.
матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П.
Рудницької / [голов. ред.: І. А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена
Буковина, 2013. – С. 372-376.
50.Литвинова Н.І. Мотивація як індикатор професійного розвитку особистості
обдарованого педагога / Духовна культура педагога як умова розвитку
інтелектуальної обдарованості старшокласників: VII Всеукраїнський
фестиваль науки, 23 травня 2013 року, м. Київ. – К. Інститут обдарованої
дитини, 2013 – С. 53-63.
51.Наліна
Литвинова.
Психологічне
забезпечення
самовизначення
обдарованої особистості у процесі профінформаційної роботи / Професійне
самовизначення як детермінанта особистісного розвитку інтелектуально
обдарованих старшокласників: матеріали круглого столу, 21 березня 2013
року, м. Київ. – К. Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 26-35.
52.Литвинова Н.І. Психологічне забезпечення самовизначення обдарованої
особистості у процесі профінформаційної роботи / Професійне
самовизначення як детермінанта особистісного розвитку інтелектуально
обдарованих старшокласників: Круглий стіл, 21 березня 2013 року, м. Київ.
– К. Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 26-34.
53.Лук’янова Л. Андрагог – соціальний посередник в інформаційно-освітніх
процесах дорослої людини / Лариса Лук’янова // Професійне становлення
особистості: проблеми і перспективи: матеріали VІІ міжнародної науковопрактичної конференції / За ред. Н.Г. Ничкало. – Хмельницький: «ХНУ»,
2013. – С.27-30 (0,5 др. арк.).
54.Лук’янова Л. Історико-теоретичні аспекти підготовки андрагогів у Польщі
/Лариса Лук’янова // Інноваційність у науці і освіті : наукове видання до
ювілею професора, доктора хабілітованого Ф. Шльосека / [В. Кремень
(голова редкол.), Є. Куніковські (заст. голови),Н. Ничкало (заст. голови)] ;
упоряд. : Н. Ничкало; І. Савченко : Хмельницький національний
університет. – К. : Богданова А.М., 2013. – С.465-472 (0,5 др. арк.).
106

55.Лук’янова Л. Педагогічні ідеї А. Макаренка: вчора, сьогодні, завтра /Лариса
Лук’янова // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр.
/ [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін.; упоряд.: Н.Г. Ничкало, О. М.
Боровік]; Ін-т педагогічної освіти і світи дорослих НАПН України. – К.:
Богданова А.М., 2013. – С. 190-197 (0,5 др. арк.).
56.Лук’янова Л. Провідні тенденції розвитку сучасної освіти дорослих /
Лариса Лук’янова // Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в
європейському освітньому просторі: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. – Черкаси, 24-29 березня 2013 – С. 92-96 (0,5 др.
арк.).
57.Лук’янова Л. Педагогічні ідеї А. Макаренка: вчора, сьогодні, завтра /Лариса
Лук’янова // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр.
/ [редкол. : Н.Г. Ничкало (голова) та ін.; упоряд.: Н.Г. Ничкало, О. М.
Боровік]; Ін-т педагогічної освіти і світи дорослих НАПН України. – К. :
Богданова А.М., 2013. – С. 190-197 (0,5 др. арк.).
58.Лук’янова Л. Предметне поле андрагогіки в системі наук про освіту і
виховання Rzeczywiste miejsce andragogiki w systemie nauk o kształceniu i
wychowaniu / Lаrysa Lukianova // Interdyscyplinarność pedagogiki i jej
subdyscyplin / Pod redakcją Z. Szaroty i F. Szloska / Radom : Wydawnictwo
naukowe Instytutu Technologi i Eksploatacji – PIB, 2013. – C. 350-357 (0,5 др.
арк.).
59.Мазур І.М. Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасних
реалій освіти // Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у
практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська науково-практична
конференція, присвячена 125-й річниці від дня народження А.С. Макаренка
/ упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 306 с.
(150-153 с., 0,16 др. арк.).
60.Мерзлякова О. Л. Інформаційна грамотність інтелектуально обдарованої
моделі як детермінанта їх професійного самовизначення / Професійне
самовизначення як детермінанта особистісного розвитку інтелектуально
обдарованих старшокласників: матеріали круглого столу, 21 березня 2013
року, м. Київ. – К. Інститут обдарованої дитини, 2013 – С. 72-81.
61.Мільто Л.О. Інноваційні технології в педагогічній діяльності А.С.
Макаренка / Л.О. Мільто // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті
інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської
наук.-практ. конф. з міжнародною участю (11–12 березня 2013 року, м.
Суми). – Суми: Університетська книга, 2013. – С. 21–24.
62.Мільто Л.О. Технологія А.С. Макаренка у розв’язанні педагогічних задач /
Л.О. Мільто // Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці
сучасних освітніх закладів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції, присвяченої 125-й річніці від дня народження Антона
Семеновича Макаренка (19 березня 2013 року, м. Київ). – Київ : Олді-плюс,
2013. – С. 169–173.
63.Молчанова А.О. Толерантна та інтолерантна особистість в сучасному
освітньому середовищі / А.О. Молчанова // Історико-педагогічні студії :
107

Науковий часопис / гол. ред. Н.М. Дем’яненко. – К. : Вид-во НПУ імені
М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 6-7. – 265 с. – 186-189 (0,4 др. арк.).
64. Ничкало Н.Г. Науково-педагогічний аналіз праць українських магістрів з
проблем сталого розвитку / Н.Г. Ничкало // Науковий дебют – 2012. Сталий
розвиток: міжнар. наук. конф., 17-19 квіт. 2013 р. – Варшава, 2013. – С. 31–
37 (0,3 др. арк.).
65.Ничкало Н.Г. Педагогічні та психологічні дослідження про працю людини:
міждисциплінарні аспекти / Нелля Ничкало // Інноваційність у науці і освіті
: наук. вид. до ювілею професора, д-ра хабілітованого Франтішека
Шльосека / [редкол.: В. Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські (заст.
голови), Н. Ничкало (заст. голови); упоряд.: Н. Ничкало, І. Савченко];
Хмельницький нац. ун-т. – К.: Богданова А. М., 2013. – С. 430–439 (0,3 др.
арк.).
66.Ничкало Н.Г. Система «людина-праця» як основа інтердисциплінарності
педагогіки / Нелля Ничкало // Сучасні технології навчання у професійній
підготовці майбутніх фахівців: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 9-10
жовтня 2013 р., м. Львів / НАПН України, Львівський НПЦ професійнотехнічної освіти. – Л.: СПОЛОМ, 2013. – С. 15–29 (0,6 др. арк.).
67.Ничкало Н.Г.Соціальне партнерство – загальнодержавна справа / Н. Г.
Ничкало // Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту
професійно-технічної освіти: матеріали II всеукр. наук.-практ. конф., м.
Кривий Ріг, 11-12 квіт. 2013 р. / за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої; Ін-т проф.техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг: Р. А. Козлов, 2013. – С. 8–11 (0,2
др. арк.).
68.Ничкало Н.Г. Соціальне партнерство – загальнодержавна справа //
Соціальне партнерство як інструмент оновлення змісту професійнотехнічної освіти: Матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної
конференції (м. Кривий Ріг, 11 – 12 квітня 2013 р.) / за заг. ред.
Л. Л. Сушенцевої; Інститут ПТО НАПН України. – Кривий Ріг: вид.
Р. А. Козлов, 2013. – С. 8 – 11 (0,2 др. арк.).
69.Ничкало Н.Г. Українська наукова школа педагогічної майстерності –
скарбниця сьогодення і майбутнього / Нелля Ничкало // Педагогічна
майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало
(голова) та ін.; упоряд.: Н.Г. Ничкало, О.М. Боровік; Ін-т пед. освіти і освіти
дорослих НАПН України. – К.: Богданова А.М., 2013. – С. 51–70 (0,4
др. арк.).
70. Огієнко О.І. Акмеологічний підхід у контексті освіти дорослих //О.І.
Огієнко // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. праць
/[редкол: Н.Г. Ничкало та ін..; Інт-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН
України]. – К.: Богданова А.М., 2013. – 2013. – 456с. – С. 160-166.
71. Огієнко О.І. Компетентністний потенціал інноваційних педагогічних
технологій у вищій школі: зарубіжний досвід. Інноваційність у науці і
освіті: наукове видання до ювілею професора, доктора хабілітованого
Франтішека Шльосека / [В. Кремень / голова ред. кол., Е. Куніковські (заст.
голови), Н. Ничкало (заст. голови); упоряд.: Н. Ничкало; І. Савченко:
108

Хмельницький національний університет. - К. : Богданова А.М., 2013. – 580
с. – С. 405-413.
72. Огієнко О.І. Спадщина А.С. Макаренка в контексті розвитку сучасних
педагогічних технологій /О.І. Огієнко // Творча спадщина А.С. Макаренка в
контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (1112 березня 2013 року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.
Макаренка, 2013. – С. 24-26.
73.Отич О.М. Мистецькі субдисципліни педагогіки / О.М. Отич // Час
мистецької освіти : зб. наук. праць І Міжнар. наук.-практ. конф. (11 – 12
квітня 2013 / за аг. ред. Т.А. Смирнової. – Харків: ХНПУ імені Г.С.
Сковороди, “Федорко”, 2013. – С. 10 – 19.
74.Отич О.М. Педагогічна діагностика розвивальної спрямованості освітнього
середовища музично-педагогічних факультетів вищих педагогічних
навчальних закладів / О.М. Отич // Тенденції розвитку вітчизняного дизайну
та дизайн-освіти у вимірах сучасності: зб. матеріалів Всеукраїнської
науково-практичної конференції. 15–16 листопада 2012 р., м. Київ / заг. ред
В.Ф. Орлова. – К.: МІХМД ім. С. Далі, 2012. – С. 127 – 129.
75.Отич О.М. Система професійних компетентностей учителя ХХІ століття /
О.М. Отич // Педагогічна майстерність як система професійних і
мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. педагогічномистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн].
Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 395 – 408.
76.Отич О.М. Хроніка педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора
О.П. Рудницької / О.М. Отич // Педагогічна майстерність як система
професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар.
педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов.
ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – 420 с. С.
26 – 28.
77. Помиткін Е.О. Духовна культура педагога як складова професійної
компетентності / Е.О. Помиткін // Компетентнісні засади змісту освіти в 11річній школі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2829 березня 2013 р./ Ред. кол.: Федоренко О.А., Єрмаков І.Г. (наук. редактор),
Ратушна А.М. – К.: Оберіг 2013. – С. 89-94.
78.Помиткін Е.О. Духовна культура педагогічного персоналу як предмет
психологічного дослідження // Науковий вісник Кримського гуманітарного
університету: збірник статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 1. – Ч.1.–
С. 203-211. – Сер.: [Психологія].
79.Помиткін Е.О. Теоретико-методологічні основи дослідження духовної
культури педагогічного персоналу / Е.О. Помиткін // Психологічні засади
розвитку духовної культури педагогічного персоналу: посібник. – К.: 2013. –
С.
80.Помиткін Е.О. Теоретичні підходи та емпіричне дослідження духовної
культури педагогічного потенціалу / Е.О. Помиткін // Духовна культура
педагога як умова розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників:
109

матеріали круглого столу, 23 травня 2013 р., м.Київ. – К.: Інститут
обдарованої дитини, 2013. – С. 34-43.
81.Помиткін Е.О. Програма спецкурсу «Психологія духовності» / Помиткін
Е.О. // Психологія: комплекс програм навчальних дисциплін професійної
особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів, спеціалістів магістрів :
навчальний посібник / авт. кол.: І.С.Булах, І.М.Бушай, В.У.Кузьменко та ін. –
К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 8-18.
82.Едуард Помиткін. Періодизація життєвого шляху особистості / Едуард
Помиткін // Психолог №18 (522), вересень 2013. – С. 6-14.
83.Помиткін Е.О. Психологічні особливості діагностики емоційно-почуттєвої
складової духовної культури педагогічного персоналу // Психологічні
засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу: посібник. – К.:
2013. – С.
84.Постригач Н.О. Аксіологічний підхід до розвитку громадянської освіти
вчителів у системі шкільної освіти Італійської республіки // Наука і освіта у
глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн.
науково-практ. конф., 17-18 жовтня 2013 р, м. Умань. – Умань: ПП Жовтий
О.О., 2013. – Ч.2. – 233 с.. – C. 154-157 (0,2 др. арк.).
85.Постригач Н.О. Громадянська освіта у професійному розвитку вчителя //
Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та
український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня
2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиною. –
Київ: Педагогічна думка, 2013. – C. 157-158 (0,15 др. арк.).
86.Постригач Н.О. Теоретико-методологічні підходи до розвитку
громадянської компетентності учителя ХХІ століття // Сучасні технології
навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: всеукраїнська
науково-практична конференція (2013, Львів). Матеріали всеукраїнської
науково-практичної конференції «Сучасні технології навчання у
професійній підготовці майбутніх фахівців», 9-10 жовтня 2013 р. [Текст]. –
Львів, 2013. – 410 с. – С. 355-359 (0,2 др. арк.).
87. Радченко Ю.Л. Роль А. Макаренка в технологізації педагогічного процесу /
Радченко Ю.Л. // Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у
практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська науково-практична
конференція, присвячена 125-й річниці від дня народження Антона
Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон :
Олді-плюс, 2013. – С. 222–224.
88. Радченко Ю.Л. Технологізація навчально-виховного процесу в педагогічній
спадщині А.С. Макаренка / Ю.Л. Радченко // Творча спадщина
А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття:
матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною
участю (11–12 березня 2013 року, м. Суми) / Редкол.: О.Г. Козлова,
С.М. Кондратюк, М.О. Лазарєв та ін. – м. Суми : СумДПУ
ім. А.С. Макаренка, 2013. – С. 30–33).
89.Радзімовська О.В. Культура педагогічного спілкування – основа ефективної
взаємодії вчителя і учня / О.В. Радзімовська // Науково-педагогічна
спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів:
110

Всеукр.наук.-практ.конф., присвячена 125-й річниці від дня народження
А.С. Макаренка / Упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олдіплюс, 2013. – 306 с. (С.219-222).
90.Радзімовська О.В. Тренінг як форма роботи з розвитку комунікативної
складової духовної культури педагогів / О.В. Радзімовська // Духовна
культура педагога як умова розвитку інтелектуальної обдарованості
старшокласників: матеріали круглого столу, 23 травня 2013 року, м. Київ. −
К.: Інститут обдарованої дитини, 2013 − 218 с. – С. 132-139.
91. Рибалка В.В. Духовність і духовна культура у становленні творчо
обдарованої особистості / Освіта та розвиток обдарованості особистості, №
8-9 (15-16) (08-09), 2013. Щомісячний науково-методичний журнал.- К.:
ІОД НАПН України. – С. 108-113.
92.Рибалка В.В. Історико-психологічний аналіз проблеми розвитку духовної
культури педагогічних працівників // Духовна культура педагога як умова
розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників: матеріали
круглого столу, 23 травня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої
дитини, 2013.- 218 с.- С. 4-33.
93.Рибалка В.В. Розмова з видатним психологом // Всеукраїнська газета для
психологів, учителів, соціальних педагогів «Психолог», №5 (509), березень
2013. – С. 4-5.
94. Сігаєва Л.Є. Освіта дорослих у духовному розвитку особистості /
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук. пр. / [редкол.:
Н.Г.Ничкало (голова), та ін.; упоряд.: Н.Г.Ничкало, О.М.Боровік; Ін-т пед.
освіти і освіти дорослих НАПН України .– К.: Богданова А.М., 2013. – 456
с.–265-273. (0,4 др. арк.).
95.Сігаєва Л.Є. Освіта дорослих безробітних: теоретичний аспект /
Л.Є. Сігаєва // Андрагогічні підходи у професійному навчанні безробітних:
матеріали наук.-методол. семінару (15 травня 2013 р., м. Київ). – Уклад.:
Л.М. Капченко, Л.Й. Літвінчук, Н.В. Савченко та ін. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. –
168 с. – С. 69-85 (0,6 др. арк.).
96. Сігаєва Л.Є. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального
закладу в професійній підготовці майбутніх фахівців / Л.Є. Сігаєва //
Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи. –
Хмельницький національний університет.–283 с. – С. 26-34 (0,6 др. арк.).
97. Соломаха С.О. Світоглядне становлення особистості в культурі
/ Соломаха С.О.// Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти
у вимірах сучасності: зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. / [заг.
ред. проф. Орлова В.Ф. ]. К., МІХМД ім. С. Далі, 2013. – 203 с., 2013. – С.
52–56.
98. Соломаха С.О. Специфіка розвитку педагогічної майстерності викладачів
мистецьких дисциплін / Соломаха С.О.// Педагогічна майстерність як
система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х
Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької /
[голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С.
342 – 344.
111

99.Становських З.Л. Духовно орієнтовані стратегії педагогічної діяльності
А.С. Макаренка / З.Л. Становських // Науково-педагогічна спадщина
Антона макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська
наук.-практ. конф. присвячена 125-річниці від дня народження Антона
Семеновича Макаренка /упорядн.: Л.Б. Лукьянова, О.І. Щербак. – Херсон:
Олді-плюс, 2013. – 306 с. – С. 247 – 250.
100. Становських
З.Л.
Духовно-особистісні
ресурси
професійного
саморозвитку дорослих / Зіна Становських // конференції № 2 «Освіта і
особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість
освіти», 18 березня 2013 г. (Комунальний заклад «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України,
Інститут педагогіки НАПН України у межах проведення Тижня науки 2013 11-26 квітня 2013) / http://oeopkonf2.blogspot.com/
101. Становських З.Л. Духовна культура сучасного вчителя як основа його
педагогічної майстерності / З.Л. Становських // Розвиток педагогічної
майстерності вчителя у міжкурсовий період: теорія і практика: педагогічний
альманах за 2012–2013 рр. / [редкол.: М.М. Солдатенко та ін.; упоряд.:
О.М. Боровік, Н.В. Артем’єва ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН
України.–К. : Богданова А.М., 2013. – 176 с. – С. 35 – 43.
102. Становських З.Л. Духовно орієнтовані стратегії педагогічної діяльності
А.С. Макаренка / З.Л. Становських // Науково-педагогічна спадщина
Антона макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукраїнська
наук.-практ. конф. присвячена 125-річниці від дня народження Антона
Семеновича Макаренка /упорядн.: Л.Б. Лукьянова, О.І. Щербак. – Херсон:
Олді-плюс, 2013. – 306 с. – С. 247 – 250.
103. Становських
З.Л.
Духовно-особистісні
ресурси
професійного
саморозвитку дорослих / Зіна Становських // конференції № 2 «Освіта і
особистість: нові підходи, сучасна дидактика, інноваційні технології і якість
освіти», 18 березня 2013 г. (Комунальний заклад «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради,
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України,
Інститут педагогіки НАПН України у межах проведення Тижня науки-2013
11-26 квітня 2013) / http://oeopkonf2.blogspot.com/.
104. Становських З.Л. Психодіагностика розвитку мотиваційно-смислової
складової в структурі духовної культури педагогів / Становських З.Л. //
Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу:
посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград: ІмексЛТД, 2013. – 174 с. – С. 53-61 с.
105. Становських З.Л. Психологічне консультування як засіб розвитку
мотиваційно-смислової складової духовної культури педагогічного
персоналу / Становських З.Л. // Психологічні засади розвитку духовної
культури педагогічного персоналу: посібник / за ред. Е.О. Помиткіна,
З.Л. Становських. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 174 с. – С. 98-106 с.
106.Становських З.Л. Психологічні умови розвитку самомотивації педагога до
духовного зростання / З.Л. Становсьикх // Духовна культура педагога як
112

умова розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників: матеріали
круглого столу, 23 травня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої
дитини, 2013. – С. 84 – 92.
107.Тищенко С.І. Застосування математичних методів у науково-дослідній
роботі студентів вищих навчальних закладів / С.І.Тищенко // Сучасна освіта
і наука в Україні:традиції та інновації: Матеріали XV Всеукраїнської
науково-практичної конференції (м. Київ, 25-26 січня 2013 р.). – К.: 2013. –
с.98 -100.
108.Тищенко С.І. Кореляційно-регресійний аналіз ефективності впровадження
педагогічних технологій / С.І.Тищенко// Педагогічна майстерність як
система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х
Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької /
[голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4(8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. –
с.231-234.
109.Тищенко С.І. Професійне спрямування вивчення теорії ймовірностей і
математичної статистики у вищих навчальних закладах III-IV рівнів
акредитації / С.І. Тищенко // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті
інноваційного розвитку освіти ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської
науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013
року, м. Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – с. 4345.
110.Усатенко Т.П. Часом покликаний творити смисли / Тамара Усатенко //
Педагогічна майстерність академіка І.А. Зязюна / упоряд. Н.Г. Ничкало,
О.М. Боровік. – К.: Богданова А. М., 2013. – С. 128-132 (0,33 др. арк.).
111.Філіпчук Н.О. Досвід школи В. Барвінського у розвитку педагогічної
майстерності майбутніх педагогів-музикантів / Філіпчук Н.О. // Педагогічна
майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб.
матер. Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П.
Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена
Буковина, 2013. – С. 291 – 294.
112.Флегонтова Н.М. Мовна культура викладачів вищої школи як чинник
педагогічної майстерності / Флегонтова Н.М. // Педагогічна майстерність як
система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матер. Х Міжнар.
педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов.
ред.: І.А. Зязюн]. Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 237 –
239.
113.Флегонтова Н.М. Майстерність А.С. Макаренка у використанні прийомів
педагогічного впливу на вихованців / Н.М. Флегонтова // Педагогіка
А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі: зб. матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 125-й річниці з
дня народження А.С. Макаренка (м. Полтава, 12-14 березня 2013 року) / За
заг. ред. проф. М.В. Гриньової – Полтава, 2013. – 221 с., С. 186-187.
114.Флегонтова Н.М. Роль мистецької освіти у формуванні світогляду
сучасної людини / Флегонтова Н.М. //Тенденції розвитку вітчизняного
дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності: зб. матер. Всеукраїнської
113

наук.-практ. конф. / [заг. ред. проф. Орлова В.Ф. ]. К., МІХМД ім. С. Далі,
2013. – 203 с., 2013. – С. 184–185.
115.Хомич Л.О. Педагогічні умови підвищення ефективності професійної
підготовки майбутнього вчителя // зб. наук. пр. Бердянського державного
педагогічного університету (Педагогічні науки,спеціальний випуск). –
Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 26-35 (0,45 др. арк.).
116.Шевенко А. М.
Соціально-психологічний
супровід
професійного
самовизначення учнів / Практичний психолог: Школа. – К. – № 11. – 2013. –
С. 30-37.
117.Шкіренко О.В. Духовна культура і цінності як основа розвитку
особистісно-професійних якостей педагогів/ О.В. Шкіренко // Науковопедагогічна спадщина Антона Макаренко у практиці сучасних освітніх
закладів: Всеукраїнська науково-практична конференція, прсвячена 125-й
річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка/ упоряд. Л.Б.
Лукянова,О.І.Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – С.274–277.
118.Шкіренко О.В. Психологічні особливості діагностики духовної культури і
цінностей педагогічного персоналу/ О.В.Шкіренко // Духовна культура як
умова розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників: матеріали
круглого столу, 23 травня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої
дитини НАПН України, 2013. – С.202–210.
119. Штома Л.Н. Моральне самовдосконалення в історії педагогічної етики /
Людмила Штома // Традиційні цінності українського народу у виховному
процесі сучасної гімназії: зб. матеріалів наук.-методол. семінару, 27
лютого 2012 р., м. Київ. – К., 2012. – С. 42-47.
120.Щербак О.І. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка у діяльності професійних
навчальних закладів /Ольга Щербак// Науково-педагогічна спадщина
Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Всеукр. наук.практ. конференц., присвячена 125-й річниці від дня народження А.С.
Макаренка / упоряд. Л.Б. Лукянова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс,
2013. – С. 284-290 (0,3 др. арк.).
Науково-виробнича продукція
Посібники:
1. Грищенко Ю.В. Розвиток педагогічної майстерності педагогів-музикантів у
вищих навчальних закладах України у кінці ХІХ – першій половині ХХ
століття: посібник / Ю.В.Грищенко (8,0 др. арк.).
2. Іванова Т.В. Культура педагогічного менеджменту викладача ВНЗ
непедагогічного профілю. - Навчально-методичний посібник. – К.:
Педагогічна думка, 2012.- 137 с.(8,6 д.а.).
3. Коновець С.В. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів: посібник/
С.В.Коновець. – Кіровоград: «Імекс», 2013. – 156 с.
4. Мільто Л.О. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач: посібник
/ Мільто Л.О. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 156 с.
114

Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу
особистості: посібник / Е.О. Помиткін. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. –
144 с.
6. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу:
посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград: ІмексЛТД, 2013. – 174 с.
7. Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості: методичний
посібник / В.В. Рибалка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 128 с.
8. Сучасні технології освіти дорослих: посібник / авт. кол.: Л.Б. Лук'янова,
О.В. Аніщенко, Л.Є. Сігаєва, С.В. Зінченко, О.В. Баніт, Н.І. Дорошенко. –
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 182 c. (10,0 др. арк.).
9. Соломаха С.О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного
мистецтва та світової художньої культури: посібник /С.О. Соломаха. –
Кіровоград: «Імекс», 2013. – 158 с.
10.Тищенко С.І., Воловик П.М. Методи теорії ймовірностей і математичної
статистики у підготовці майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи
/ С.І. Тищенко, П.М. Воловик. – К., 2013.
11.Флегонтова Н.М. Естетичні та етичні засади розвитку педагогічної
майстерності викладачів філологічних дисциплін: посібник / Н.М.
Флегонтова (8,0 др. арк.).
5.

Методичні рекомендації:
1. Вінник Н.І. Cучасні інформаційні технології у формуванні економічної
культури майбутнього вчителя: методичні рекомендації / Н.І. Вінник. – К.,
2013.
2. Дорошенко Н.І. Методичні засади підвищення графічної грамотності
робітників за кредитно-модульною системою / Дорошенко Н.І. (0,5 др. арк.).
3. Кобюк Ю.М. Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутнього
вчителя: методичні рекомендації / Ю.М. Кобюк. – К., 2013.
Довідкова продукція
Словники:
1. Лук’янова Л.Б. Освіта дорослих: термінологічний словник / Лук’янова Л.Б.,
Аніщенко О.В. (2,0 др. арк.).
2. Штома Л.Н.
Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної
майстерності
викладачів
вищих
педагогічних
навчальних
закладів:бібліографічний покажчик / Л.Н.Штома. – Кіровоград: «Імекс»,
2013. – 187 с.
Статті
У наукових фахових виданнях:
1. Авшенюк Н.М. Розвиток глобальної компетентності сучасних педагогів в
університетах США / Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Випуск № 74. –
Частина 1. – С. 293 – 298. (0,5 др. арк.)
2. Аніщенко О. Реалії і перспективи розвитку освіти людей третього віку в
115

Україні / Олена Аніщенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи:
зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 6. – С. 29-34. (0, 42 д. а.)
3. Аніщенко О.В. Формування ґендерної культури майбутнього вчителя як
напрям діяльності ґендерних центрів ВНЗ / О.В. Аніщенко // Науковий
вісник Миколаївського національного університету імені В.О.
Сухомлинського: зб. наук. пр. – Вип. 1.40 (92): Пед. освіта: історія,
технології, педагогічна майстерність, професіоналізм. – Миколаїв: МНУ ім.
В.О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 1.40 (92). – С. 132-135 (0, 4 др. арк.).
4. Баніт О.В. Aktualne problemy w edukacjina Ukainie w obliczuzmian
cywilizacyjnych / Banit Olga // Uczeńzdolny i jego edukacyja. Koncepcje.
Badania. Praktyka: praca zbiorowa [pod redakcją Małgorzaty Jabłonowskej]. –
Warszawa: Uniwersitas Rediviva, 2013. – C. 7-17 (0,5 др. арк.).
5. Баніт О.В. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі
самостійного вивчення дорослими іноземних мов / Ольга Баніт //Освіта
дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Лук’янова
Л.Б. (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. –
Ніжин; Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – Вип. 6. – С. 225-234 (0,5 др.
арк.).
6. Баніт О.В. Інноваційні технологій навчання у процесі внутрішньофірмової
підготовки персоналу / Ольга Баніт // Наукові записки. Психологопедагогічні науки / за заг. ред. професора Коваленко Є.І. – Ніжин: НДУ
імені М. Гоголя, 2013. – № 4. – С. 34-42. (0,5 др. арк.).
7. Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в аналізі розв’язування ціннісних
колізій / Г.О. Балл // Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія
особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 7. – Ч. 1 / Гол. ред.
С.Д. Максименко. – К., 2013. – С. 12–18.
8. Боровік О.М. Модель розвитку педагогічної майстерності вчителя у
міжкурсовий період // Розвиток педагогічної майстерності вчителя у
міжкурсовий період: теорія і практика: педагогічний альманах за 2012–2013
рр. / [редкол.: М.М. Солдатенко та ін.; упоряд.: О.М. Боровік,
Н.В. Артем'єва ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України.–К. :
Богданова А.М., 2013. – С. 57–62. (0,5 др.арк.).
9. Боровік О.М. Педагогічне проектування як технологія особистісного
розвитку вчителя й учнів. // Розвиток педагогічної майстерності вчителя у
міжкурсовий період: теорія і практика: педагогічний альманах за 2012–2013
рр. / [редкол.: М.М. Солдатенко та ін.; упоряд.: О.М. Боровік,
Н.В. Артем'єва ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України.–К. :
Богданова А.М., 2013.– С. 80–86. (0,5 др.арк.)
10.Василенко О. Сучасні підходи до професійного навчання безробітних у
Російській Федерації / Олена Василенко // Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед.
освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; видавець ПП Лисенко
М.М., 2013. – Вип. 6. – 289 с. – С. 186-196 (0,5 др. арк.).
11. Годлевська К.В. Особливості використання мультимедіа презентацій в
процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів / К.В.
Годлевська // Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла
116

Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вінниця :
ТОВ «Нілал ЛТД», 2013. – Вип. 43. – С.105–112.
12.Гоменюк Д.В. (у співавторстві) Практичні поради молодому учителеві –
Х.: Вид. група «Основа», 2012. – С. 3-28 (Бібліотека журналу «Управління
школою») (0,66 др.арк.).
13.Грищенко О.А. Взаємозв’язок інновацій і педагогічної майстерності
викладача у навчальному процесі професійної школи / О.А. Грищенко //
Педагогіка і психологія: Вісник НАПН України. – К.:, 2013. – С.22-27
(0,5др.арк.).
14.Десятов Т.М. Концепція впровадження сучасних стандартів професійної
освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного
підходу : зарубіжний досвід // Порівняльна професійна педагогіка : наук.
журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К.; Хмельницький : ХНУ, 2013. – Вип. 1.
– С. 145–154. (0,5 др. арк.).
15.Десятов Т.М. Модернізація вищої освіти з позицій компетентнісного
підходу // Вісник Черкаського університету. Серія : пед. науки. – Вип. № 10
(263). – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – С. 40–46. (0,5
др. арк.).
16.Зінченко С.В. Взаємодія суб’єктів в освіті дорослих: соціокультурний і
психологічний аспекти / Світлана Зінченко // Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Лук’янова Л.Б., Аніщенко
О.В. та ін.]; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
– К., 2013. – Вип. 6. – С. 61-69 (0,5 др. арк.).
17.Зязюн І.А. Педагогічна психологія у контексті наукових підходів до
дослідження проблеми освіти / І.А. Зязюн // учитель мистецькиїх дисциплін
у дискурсі педагогічної майстерності : монографія / [І.А. Зязюн,
Г.Г. Філіпчук, О.М. Отич та ін..; за наук. ред., передм. і післямова
О.М. Отич ]. – Бердянськ: Бердянський держ. пед..ун-т, 2013. – С.12-30.
18.Іванова Т.В. Медіаосвіта та медіаграмотність як актуальні тенденції
виховання сучасної молоді. //Педагогіка і психологія. – № 2 (79). - 2013. – С.
46-55 (0,6 др.арк.).
19. Калюжна Т.Г. Інноваційні технології підготовки майбутніх вчителів
економічних дисциплін. / Т.Г. Калюжна // Гілея (науковий вісник)
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
Українська Академія Наук: зб. наук. праць / [гол. ред. Вашкевич В.М.]. – К.:
УАН ТОВ «НВП «ВІР» 2013. Випуск 76 (№9). – С. 208-211.
20. Калюжна Т.Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього
вчителя. / Т.Г.Калюжна // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні
науки / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013.
– № 4. С. 132-140.
21. Кобюк Ю.М. Інтерактивні технології як засіб формування професійної
компетентності майбутніх вчителів початкових класів / Ю.М. Кобюк //
Наукові записки Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла
Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вінниця:
ТОВ «Нілал ЛТД», 2013. – Вип. 43. – С.181–190.
117

22.Коновець С.В. Особливості культивування креативності вчителя
образотворчого мистецтва / Коновець Світлана // Естетика і етика
педагогічної дії : зб. наук. пр. : Вип. 4, 2013. – С. 175-183.
23.Коновець С.В. Проведення колективних занять з образотворчого мистецтва
в початковій школі / Світлана Коновець // Мистецтво та освіта. – 2013. - № 2
(68). – С. 7-11.
24.Кутова О.М. Використання технологій естетичного виховання виховання
учнів у навчально-виховному процесі сучасної школи / Ольга Кутова //
Гуманітарний вісник ДВНЗ “Перяслав-Хмельницького державного
педагогічного університету імені Григорія Сковороди”: педагогіка,
психологія, філософія: зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 1012. –
Вип. 24. – С. 163 – 167.
25.Лавріненко О.А. Педагогічна майстерність як домінантний складник
педагогічної дії Теорія і практика управління соціальними системами //
Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. –
№3. – С. 102 – 106.
26.Лавріненко О.А.
Феномен
педагогічної
майстерності
Михайла
Поплавського Педагогічна майстерність як система професійних і
мистецьких компетентностей: зб. наук. матеріалів Х Міжнар. педагогічномистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена
Буковина, 2013. – С. 165–171.
27.Лавріненко О.А. Якість голосу як необхідна складова педагогічної й
театральної майстерності. Наукові записки Вінницького державного
педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:
Педагогіка і психологія: // зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ “Нілан ЛТД”,
2012. – Вип. 39. – С. 201 – 205.
28.Лещенко М. Освіта іммігрантів у Швеції: інтегративна політика //
Порівняльна професійна педагогіка №1 (5), 2013: науковий журнал / голов.
ред.. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – С. 110 – 118 (у
співавторстві Бугасова Н.) ISSN 2308-4081.
29.Лук’янова Л. Зміст інтегрально-рольової позиції педагога-андрагога у
зарубіжній науковій думці / Лариса Лук’янова // Освіта дорослих: теорія,
досвід, перспективи : збірник наукових праць. – К.; Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М., 2013. – Випуск 7. – С. (0,5 др. арк.).
30.Лук’янова Л. Особливості мотивації навчання дорослої людини / Лариса
Лук’янова // Науковий вісник Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського: Педагогічна освіта: історія, технології,
педагогічна майстерність, професіоналізм Випуск 1.40 (92). – Миколаїв :
МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С. 52-55 (0,5 др. арк.).
31.Машкіна С.В. Етичний зміст модернізації вищої освіти: інноваційний
аспект // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.31,
Том 1(43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції
до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – с.200-209 (0,6
др. арк.).
118

32.Мерзлякова О. Л. Психологические аспекты развития информационной
грамотности субъектов образовательных систем / Освітнє середовище
обдарованого учня. – Варшава, 2013. – С. 168-174.
33.Мільто Л.О. Розвиток ідей педагогічної майстерності в зарубіжної
філософсько-педагогічної думки / Л.О. Мільто // Наукові записки
Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія:
Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Нілал ЛТД»,
2013. – С.303–311.
34.Ничкало Н.Г. Від учня ремісничого училища до академіка // Професійнотехнічна освіта. – 2013. – №1. – С. 2. (0,2 др. арк.).
35.Ничкало Н.Г. Від учня ремісничого училища до академіка : [до ювілею
академіка Івана Зязюна] / Нелля Ничкало // Проф.-техн. освіта. – 2013. – №1.
– С. 2. (0,2 др. арк.).
36.Ничкало Н.Г. Етап зрілості і творчості // Професійно-технічна освіта. –
2013. – №2. – С. 2 – 3. (0,2 др. арк.).
37.Ничкало Н.Г. Особливості обґрунтування концепцій сучасних науковопедагогічних досліджень / Нелля Ничкало // Наук. вісн. Миколаїв. держ. унту : зб. наук. пр. Сер.: Пед. науки / за заг. ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти ;
Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – Вип.
1.40 (92) : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність,
професіоналізм. – С. 6–17 (0,5 др. арк.).
38.Ничкало Н.Г. Професор Франтішек Шльосек – досвідчений дослідник,
прекрасний учитель і педагог / Нелля Ничкало, Єжи Куніковські; пер. з пол.
І. Аскерова, Л. Потапенко // Інноваційність у науці і освіті: наук. вид. до
ювілею професора, д-ра хабілітованого Франтішека Шльосека / [редкол.: В.
Кремень (голова редкол.), Є. Куніковські (заст. голови), Н. Ничкало (заст.
голови); упоряд.: Н. Ничкало, І. Савченко]; Хмельницький нац. ун-т. – К.:
Богданова А. М., 2013. – С. 14–19. (0,5 др. арк.).
39. Огієнко О.І. Модульно-компетентнісний підхід у професійній освіті:
європейський вимір //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українопольський журнал /За ред. І. Зязюна, Н. Ничкало, Т. Левовицького, І. Вільш.
– Київ; Ченстохова, 2013. – Вип. XV. – C. 335-342.
40. Огієнко О.І. Напрями самореалізації особистості в контексті життєвого
шляху / О.І. Огієнко // Вісник Черкаського університету. Серія: педагогічні
науки. – 2013. – Випуск № 1 (254). – С. 87-91.
41. Огієнко О.І. Освіта впродовж життя як визначальна умова професійної
самореалізації особистості / О.І. Огієнко // Наукові записки Вінницького
державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Серія: Педагогіка і психологія: зб.наук. праць – Вип. 39. – 2013. - С. 108111.
42. Огієнко О.І. Розвиток полікультурної освіти: досвід Франції /О.І. Огієнко //
Вища освіта України. – Дод. 2, до № 3, Т. VII (34). - Тематичний випуск
«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього
простору» – К., 2013. – С. 119-126.
43. Огієнко О.І. Соціокультурна компетентність у професійній підготовці
майбутнього фахівця /О.І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія,
119

інноваційні технології: наук. журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. - №
4(30). – 2013. – С.247-254 .
44. Ogienko O. Transgressive approach to out-of-school education in Poland / Olena
Ogienko // Наукові записки Кіроваградського держ. пед. ун-ту ім.
Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 120. – С.
48-56.
45.Отич О.М. Естетичні і етичні основи педагогічної майстерності.
Професійна освіта: педагогіка і нсихологія: Українсько-польський щорічник
/ за ред. Т Левицького, І Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Київ – Ченстохова.
– 2012. – Вип. ХІV. – С. 313 – 323.
46.Отич О.М. Індивідуальність як об’єкт філософської рефлексії / Олена Отич
// Інноваційність в науці і освіті: наук. видання / [В. Кремень (голова
редкол.), Є. Куніковські (заст. голови), Н. Ничкало (заст. голови) ]; упоряд.
Н. Ничкало, І. Савченко: К – Варшава – Хмельницький. – к.: Богданова
А.М., 2013. – С. 120 – 125.
47.Отич О.М. Педагогічна сутність індивідуальності / О.М. Отич // Науковий
вісник Миколаївського національного університету імені В.О.
Сухомлинського: зб. наук. праць / за ред. В.Д. Будака, О.М. Пєхоти. Вип.
1.40 (92): Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність,
професіоналізм. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 47
– 51.
48.Пономаревський С.Б. Особливості сучасного розвитку української освіти і
шкільництва в російській федерації / щомісячний науково-педагогічний
журнал Молодь і ринок №10 (105) жовтень.
49.Пономаревський С.Б. Формування загальнолюдських цінностей в
універсамі сучасної освіти / щомісячний науково-педагогічний журнал
Молодь і ринок №9 (104) вересень 2013 – С.30-32.
50. Радченко Ю.Л. Зміст і сутність використання сучасних інформаційних
технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу/
Радченко Ю.Л. // зб. наук. пр. «Теоретичні питання культури, освіти та
виховання», КНЛУ. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. - Вип. 47 – С.31–35.
51. Радченко Ю.Л. Технологізація навчально-виховного процесу професійної
підготовки вчителя в контексті педагогічної спадщини А. Макаренка //
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал
/ Редкол.: А.А. Сбруєва (голова), Дж. Бушоп, О.В. Єременко та ін. – Суми:
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – №3 (29). – С. 61–70.
52.Рибалка В.В. Особистість вчителя і учня у психолого-педагогічній системі
І.А. Зязюна // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: зб. наук.
праць / Редкол.: Н.Г.Ничкало (голова) та ін.; упоряд.: Н.Г.Ничкало,
О.М.Боровик; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – К.:
Богданова А.М., 2013. – 456 с. – С. 146-152.
53.Рибалка В.В. Розвиток творчого потенціалу і психологічної культури лідера
// Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український і
україно-польський щорічник / За ред. Тадеуша Левовицького, Іоланти
Вільш, Івана Зязюна, Неллі Ничкало, № 4, Ченстохова – Київ, 2013. – С.
181-192.
120

54. Семеног О.М.

Мовнокомунікативна особистість дослідника: досвід,
проблеми, перспективи формування у вищій школі /О.Семеног //Вісник
Прикарпатського університету. Серія «Педагогіка». - Випуск XLIX. - ІваноФранківськ, 2013. - С. 14-19.
55.Сігаєва Л.Є. Роль сучасних інформаційних технологій у навчанні дорослих
// Л.Є. Сігаєва // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. /
[редкол. Л. Б.Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих
НАПН України – Ніжин; Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. – Вип.6. – 289
с. – С. 245–254 (0,5др. арк.).
56.Сігаєва Л.Є. Характеристика професійних якостей педагога-андрагога до
роботи з безробітними / Л.Є. Сігаєва // Вісник Черкаського національного
університету імені Богдана - Хмельницького. Сер. пед. науки. – Черкаси,
2013. – Вип.10 (263). – С.117-124 (0, 5 др. арк).
57.Соломаха С.О. Інноваційна технологія розвитку художньо-естетичного
світогляду викладачів мистецьких дисциплін // С.О.Соломаха // Проблеми
освіти: наук. зб./ Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН
України, 2013. – Вип. № 74 ч. 1. – С. 177 -182.
58.Соломаха С.О. Потенціал сучасних педагогічних технологій у розвитку
художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін /
Світлана Соломаха //Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. пр.
Уманського держ. пед. у-ту ім. Павла Тичини/ [ред. кол.: Побірченко Н.С.
(гол. ред. )та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О.О.,2013. – Вип.8. – Ч.1. – С.153159.
59. Тищенко С.І. Особливості використання теорії кореляції у підготовці
майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи / Світлана Тищенко //
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи – К.; Ніжин: Видавець ПП
Лисенко М.М.– 2013. – № 6. - С.159-164.
60.Тринус О.В. Творчі пошуки професійної підготовки вчителя в закладах
післядипломної педагогічної освіти України кінця ХІХ – початку ХХ
століття / Олена Тринус // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб.
наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Відділ
андрагогіки. – К.; Ніжин: Лисенко М.М., 2012. – Вип. 4. – С. 274-282.
61.Тринус О.В. О. Музиченко про головні принципи навчання / О.В. Тринус //
Витоки педагогічної майстерності. зб. наук. пр. Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Вип. 9. – Полтава, 2012.
– Серія «Педагогічні науки». – С. 299-303.
62.Усатенко Т.П. Кордоцентризм українців у цивілізаційному ракурсі / Т.
Усатенко, Г. Усатенко // Українознавчий альманах / відп. ред. М. Обушний.
– 2013. Вип. 11. – С. 64-67 (0,8 др. арк.).
63.Усатенко Т.П. Українська педагогічна думка ХХ ст. в трансформаційних
процесах освіти / Тамара Усатенко // Українська мова і література в шк..
2013. – №3. – С. 44-46 (0,8 др. арк.).
64. Флегонтова Н.М. Упровадження маркетингового підходу в процес
підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів
/ Наталія Флегонтова // Рідна школа. –2012. - № 1-2 (січень-лютий). – С. 27 –
32.
121

65.Флегонтова Н.М. Культурне дозвілля як складова морально-естетичного
виховання учнів гімназії: з досвіду роботи на експериментальному
майданчику /Наталія Флегонтова // Рідна школа. –2012. – № 3 (березень). –
С.57-60.
66.Філіпчук Н.О. Внесок українських культурно-освітніх діячів у розвиток
системи музично-педагогічної освіти Західної України (ІІ половина ХІХ –
початок ХХ століття) / Наталія Філіпчук //: наук. часопис НПУ ім. М.П.
Драгоманова. – Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і
практики: зб. наук. пр./ редкол.: Н.В.Гузій (відпов. ред.). – Вип.19 (29) –К.:
Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – С. 78 – 81.
67.Філіпчук Н.О. Гуманістичні цінності й етико-естетичні ідеї у педагогічній
спадщині А.С. Макаренка: сучасний погляд /Н.О. Філіпчук // Педагогіка і
психологія професійної освіти, 2013. – Львів. – № 2. – С. 211–220.
68.Філіпчук Н.О. Етико-естетичні засади творчості Володимира Івасюка /
Наталія Філіпчук // Мистецтво та освіта: наук.-метод. журнал, 2013. – № 3
(69). – С. 2 –5.
69.Філіпчук Н.О. Національно-культурний контекст мистецької освіти
Західної України/ Наталія Філіпчук // Проблеми підготовки сучасного
вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. у-ту ім. Павла Тичини/ [ред.
кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред. )та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2013. –
Вип. 8. – Ч. 1. – С.293-301.
70.Хомич Л.О Цивілізаційні цінності у змісті формування особистості
майбутнього педагога Професійне становлення особистості // Психологопедагогічний журнал. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – С.77-82 (0,45др. арк.).
71.Шарошкіна Н.Г.. Культурно-освітня робота бібліотеки як соціального
інституту // Педагогіка і психологія.– 2013.–№ 3.– С.85-90 (0,54 др. арк.).
72.Штома Л.Н. Роль етики у професійній діяльності фахівця / Л.Н. Штома //
наук. вісник Миколаївського держ. ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. Сер.
Пед. науки / за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Миколаїв, 2012. – Вип. 36.
– С. 72-74.
У міжнародних виданнях
1. Авшенюк
Н.Н.
Проблема
исследования
транснационального
поликультурного образовательного пространства в исторической
ретроспективе / Историческое образование: особенности реализации
системно-деятельностного подхода в современной школе: матер. Межд.
науч.-практ. конф. (20 ноября 2012, г. Волгоград, Российская Федерация) /
редкол.: Д.В. Полежаев (отв. ред.) и др. – М.: Планета, 2013. – 316 с. –
С. 52 – 58. (0,5 др. арк.)
2. Авшенюк Н.Н. Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в
условиях транснационального высшего образования: зарубежный опыт /
Методология исследования в профессиональном педагогическом
образовании: сб. материалов / под. общ. ред. И.И. Соколовой. – СПб.:
ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. – 338 с. – С. 51 – 59. (0,5 др. арк.)
3. Авшенюк Н.М. Філософсько-педагогічний аналіз становлення і розвитку
глобальної педагогіки (Filozoficzna analiza ksztaltowania sie i rozwoju
122

pedagogiki globalnej) / Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny: Pod
redakcja Zofii Szaroty, Franciszka Szloska. – Wydawnictwo naykowe Instytutu
Technologii Eksploatacji – PIB: Radom, 2013. – 815 st., St. 95 – 106. (0,7 др.
арк.).
4. Балл Г.А. Преодоление абсолютистской трактовки ценностных коллизий в
контексте реализации смысла жизни / Г.А. Балл // Психологические
проблемы смысла жизни и акме: Электронный сборник материалов XVIIІ
симпозиума / Под ред. Г.А. Вайзер, Н.В. Кисельниковой, Т.А. Поповой. –
М.: ФГНУ «Психологический Институт РАО», 2013. – С. 50–52. Режим
доступа: http://www.pirao.ru
5. Балл Г.А. Рациогуманистический подход к обоснованию нравственно
релевантного поведения / Г.А. Балл // Человек, субъект, личность в
современной психологии. Материалы Международной конференции,
посвященной 80-летию А.В. Брушлинского. Том 2 / Отв. ред. А.Л.
Журавлев, Е.А. Сергиенко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013.
– С. 378–380.
6. Василенко О.В. Педагогическое мастерство - мастерство как высший
уровень профессиональной деятельности учителя / Елена Василенко //
Модернизация непрерывной практики и внедрение механизмов организации
в системе высшего педагогического образования. Сборник материалов
международной научной конференции 1-5 июля, 2013, Ереван, Армения. –
С. 299-306 (0,5 др.арк.).
7. Vlasova, O., Danyliuk, I. Paschenko, S. University Staff Academic Mobility as a
Social and Personal Motive of their Professional Development // The 13-th
European Congress of Psychology, 09-12 July 2013. – Sweden, Stockholm.
Available
in:
https://abstracts.congrex.com/scripts/jmevent/abstract_p2.asp?Client_Id=%27CX
ST%27&Project_Id=%2713078006%27&Person_Id=2804389&Form_Id=3.
8. Vlasova O.I., Fadieieva K.M. Additional education and features of body image in
teen age - 116-126 pages" The collection includes 2nd International Conference
on the political, technological, economic and social processes Held by SCIEURO
in London, 26-27 July 2013 - 206 pages.
9. Vlasova, O. Trofimov, A. Social-Psychological Descriptors of Decision Making
on Different Levels of Management // 16-th European Conference on
Developmental Psychology, 03-07 September 2013. – University of Lausanne,
Switzerland.
–
Abstract
Book
–
ECDP-2013.
Available
in:
http://www3.unil.ch/wpmu/ecdp2013/files/2013/08/Abstract-book-ECDP-2013Thursday-Sept-5-pages-146-265.pdf.
10. Лактионова Г.М. Гендер// Краткий таджикско-русский энциклопедический
словарь по социальной работе / Бахромбеков В.А. [ и др.] [Под общей ред.
Зверевой И.Д.] – 2-е. дополн. изд. – Душанбе, 2013. – 418 с. – С.100-101
(0,15 др. арк.).
11.Лактионова
Г.М.
Омбудсмен
//
Краткий
таджикско-русский
энциклопедический словарь по социальной работе / Бахромбеков В.А. [ и
др.] [Под общей ред. Зверевой И.Д.] – 2-е. дополн. изд. – Душанбе, 2013. –
418 с.- С.312-314 (0,15 др. арк.).
123

12.Лактионова Г.М. Омбудсмен по правам ребенка // Краткий таджикскорусский энциклопедический словарь по социальной работе / Бахромбеков
В.А. [ и др.] [Под общей ред. Зверевой И.Д.] – 2-е. дополн. изд. – Душанбе,
2013. – 418 с.- С.316-319 (0, 2 др. арк.).
13.Лактионова Г.М. Социальное сопровождение // Краткий таджикскорусский энциклопедический словарь по социальной работе / Бахромбеков
В.А. [ и др.] [Под общей ред. Зверевой И.Д.] – 2-е. дополн. изд. – Душанбе,
2013. – 418 с. – С.515-516 (0,15 др. арк).
14.Лактионова Г.М. Почему педагогика и образование претендуют на
особую роль в решении задач инновационной экономики? Взгляд из
ближнего зарубежья// Вопросы профессионализации молодежи. – М.:
Перспектива, 2013. –158 С. 13-16 (0,33 др. арк.).
15.Лещенко М. Біографічне дослідження дитинства видатної української
поетеси Лесі Українки // Родина перед лицем сучасних цивілізаційних
викликів. Ред. Г.Мажець.- Пьотрков-Трибунальський(Польща)), вид-но
Університета Яна Коханевського, 2013. – С.369 – 382. ISBN 978 – 83 -7726 –
052 -4.
16.Лещенко М.П. Євроінтеграційні процеси у вищій освіті Швейцарії //
Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійн освіти:
[Міжнародна колективна монографія] / [Колектив авторів]; (за заг. ред.
д.пед.н., проф. Секрет І.В.). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – С. 78 – 94 (
у співавторстві Радченко Т.) ISSN 978-966-175-078-3.
17.Мазур І.М. Структура инновационного стиля педагогической деятельности /
Культура. Образование. Наука. Сборник научных трудов: в 2-х ч. 2013. –
Вып. ІV. – Воспитание гражданина России: государственные,
этнокультурные и региональные аспекты / под ред. проф. Д.В. Полежаева.
– М.: Планета, 2013. - 220 с. (27-30 с., 0,25 др.арк.).
18.Молчанова А.А. (в соавторстве) Педагогическая технология как основа
становления толерантного сознания / А.А. Молчанова, Т.А. Корнева //
Культура. Образование. Наука. Сборник научных трудов : в 2-х ч. 2013. –
Вып. IV.. – Ч. I. Воспитание гражданина России: государственные,
этнокультурные и региональные аспекты / под ред. проф. Д. В. Полежаева.
– М.: Планета. 2013. – 220 с. – С. 18-21. (авт. 0,3 п.л.).
19.Молчанова А.А. Особенности учебных исторических курсов: национальный
аспект // Историческое образование: особенности реализации системнодеятельностного подхода в современной школе: матер. Межд. науч.-практ.
конф., Волгоград, 20 ноября 2012 г. / ред. кол.: Д.В. Полежаев (отв. ред.) и
др. . – М.: Планета, 2013. – 316 с. –С. 40-46. (0,3 п. л.).
20.Молчанова А.А. ( в соавторстве). Политика мультикультурности и
толерантное сознание : исторический аспект / А.А. Молчанова, Д.В.
Полежаев // Феномен исторической памяти в контексте духовнонравственного образования и развития личности обучающихся на уроках
истории : матер. Межд. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 23 апр. 2013 г.) /
ред. кол.: Д.В. Полежаев. – М.: Планета, 2013. – 216 с. – С.154-158. (авт. 0,1
п. л.).
124

21.Ничкало Н.Г. Перспективные направления исследования проблем
профессионального образования в Украине (perspective direction of
vocational education problem`sresearctin Ukranian) / Н.Г. Ничкало //
Методология исследования в профессиональном педагогическом
образовании: сб. материалов междунар. методол. семинара, 28 февраля-1
марта 2013 г. [методол. школа академіка РАО Антонины Павловны
Беляевой] / под общ. ред. И. И. Соколовой. – СПб. : ФГНУ ИПООВ РАО,
2013. – С. 40–50 (0,4 др. арк.).
22.Nyczkalo N. Pedagog od Boga, tworca i artysta/ NellaNyczkalo // Pamięć
idziedzictwo. TadeuszW. Nowacki. W 100-lecieurodzin / pod red. Barbara
Baraniak, Arkadiusz Krauze ; Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej
WydziałPedagogiki i Psychologii – Lublin, 2013. – S. 53–63 (0,4 др. арк.).
23.Ничкало Н.Г. Роль наукового керівника і наукового консультанта у
підготовці дисертаційної праці та в її захисті / Нелля Ничкало // Матеріали
загальнопольського методол. семінару, 14-16 лютого 2013 р., м. Устронь
(Республіка Польща). – Варшава, 2013. – С. 151–156 (0,2 др. арк.).
24.Ничкало Н.Г. Система «людина – праця» як основа інтердисциплінарності
педагогічної науки / Нелля Ничкало // Interdyscyplinarnoś ć pedagogiki i
jejsubdyscyplin / Pod red. ZofiiSzaroty, FranciszkaSzloska. – Warszawa –
Kraków. – 2013.– S. 289–301 (пол. мова) (0,5 др. арк.).
25.Nyczkalo N. Філософія педагогіки серця Яна Павла ІІ/ NellaNyczkalo // W
stronę marzeń / podred. prof. zw. drhab. Wojciech Słomski, Dr h.c. Mult;
Wydawnictwo Wyźszej szkoły menedżerskiej w Warszawie – Warszawa, 2013. –
S. 605–620 (0,6 др. арк.).
26.Olga Szczerbak Koncepcje przygotowania nauczycieli kstałcenia zawodowego
zawzględnieniem interdyscyplinarnosci // Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej
subdyscypliny.Pod redakcja: Zofii Szaroty, Franciszka Szloska- 2013, C. 582592 (0,5 др. арк.).
27. Ogienko O. The Problem of Women’s Education Formation in the Context of
Pedagogical Thinking / O. Ogienko, O.Terenko // Nauka I Studia. – Poland:
Przemysl. - №11 (79) – 2013. - P. 18-24.
28. Ogijenko Olena. Interdyscyplinarność współczesnej pedagogika: aspect
metodologiczny /Interdyscyplinarnosc pedagogika i jej subdyscypliny / pod
redakcja Zofii Szaroty, Franciszka Szloska. – Radom: Wydawnictwo Naukowe
Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2013. – P. 114-123.
29. Отич О.М. Pedagogika sztuki jako subdyscyplina: analiza porownawcza
(Мистецькі субдисципліни педагогіки: порівняльний аналіз). Olena Otycz //
Interdyscyplinarnosc pedagogiki i jej subdyscypliny / pod redakcia Z. Szaroty I F.
Szloska. – Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji –
PIB, 2013. – 815 s. – S. 124 – 133.
30.Пономаревський С.Б. Пошуки нових моделей та продуктивних форм
організації навчання в шкільництві РРФСР у першій половині 20-х рр. ХХ
ст. / Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних
статей і матеріалів з України та діаспори. Число дванадцяте. – КиївЧернігів. – 2013, с.25.
125

31.Постригач Н.О. Профессиональное развитие учителей как субъектов
международного образовательного пространства [Электронный ресурс] /
Н.О. Постригач // Проблемы современного образования. – 2013. – № 4. – С.
143 – 149. – Режим доступа: http://www.pmedu.ru/res/2013_4_10.pdf (0, 45 др.
арк.).
32.Султанова Л.Ю., Полежаев Д.В. Качество образования в исторической
динамике: условия и особенности развития // Феномен исторической памяти
в контексте духовно-нравственного образования и развития личности
обучающихся на уроках истории: матер. Межд. науч.-практ. конф. (г.
Волгоград, 23 апреля 2013 г.) / редкол.: Д.В. Полежаев (отв. ред.) и др. –
Планета, 2013. – 216 с. С. 24-28. (0,2 др.арк.)
33.Султанова Л.Ю.,
Авшенюк
Н.Н.
Проблема
исследования
транснационального и поликультурного образовательного пространства в
исторической ретроспективе // Историческое образование: особенности
реализации системно-деятельностного подхода в современной школе:
матер. Межд. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 20 ноября 2012 г.) / редкол.:
Д.В.Полежаев (отв. ред.) и др. – М.: Планета, 2013. – 316 с. С. 52-58.
(0,3 др.арк.).
34.Султанова Л.Ю. Современные подходы к изучению проблемы
поликультурного образования // Культура. Образование. Наука: сборник
научных трудов: в 2-х ч. 2013. – Вып. IV. – Ч. 1. Воспитание гражданина
России: государственные, этнокультурные и региональные аспекты / под
ред. проф. Д.В. Полежаева. – М.: Планета, 2013. – 220 с. С. 21-26
(0,5 др.арк.).
35.Хомич Л.О. Інтердисциплінарність економіки освіти та її роль у підготовці
майбутніх керівників навчальних закладів // Interdycyplinarnjsc pedagogiki I
jej subdyscypliny. / Pod redakcja Zofii Szaroty I Franciszka Szloska/ - Radom/ 2013. - С.343-349 (0,45 др. арк.).
36.Хомич Л.А., Шахрай Т.А. Личность педагога: историческая ретроспектива
и современный контекст / Л.А. Хомич, Т.А.Шахрай // Историческое
образование: особенности системно-деятельностного похода в современной
школе: матер. Межд. науч.-практ. конф. (г.Волгоград, 23 ноября 2012 г.) /
редкол.: Д.В.Полежаев (отв. ред.) и др. – М.: Планета, 2013. – С. 22-30 (0,4
др. арк.).
37.Шкиренко Е.В. Психологические особенности формирования духовных
ценностей у будущих профессионалов / Е.В. Шкиренко // Актуальные
проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 2013. – № 8(55). – С.
367–370.
Тези
1. Авшенюк
Н.Н.
Проблема
исследования
транснационального
поликультурного образовательного пространства в исторической
ретроспективе / Историческое образование: особенности реализации
системно-деятельностного подхода в современной школе: матер. Межд.
науч.-практ. конф. (20 ноября 2012, г. Волгоград, Российская Федерация) /
126

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

редкол.: Д.В. Полежаев (отв. ред.) и др. – М.: Планета, 2013. – 316 с. –
С. 52 – 58. (0,5 др. арк.).
Авшенюк Н.Н. Подготовка педагогов к профессиональной деятельности в
условиях транснационального высшего образования: зарубежный опыт /
Методология исследования в профессиональном педагогическом
образовании: сб. материалов / под. общ. ред. И.И. Соколовой. – СПб.:
ФГНУ ИПООВ РАО, 2013. – 338 с. – С. 51 – 59. (0,5 др. арк.).
Аніщенко О. Людиноцентричний потенціал листування А.С. Макаренка //
О.В. Аніщенко, В.О. Аніщенко // Науково-педагогічна спадщина Антона
Макаренка у практиці сучасних закладів освіти: тези Всеукраїнської
науково-практичної конференції, присвяченої 125-й річниці від дня
народження Антона Семеновича Макаренка (19.03.2013, м. Київ) / упоряд.
Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – С. 11-13 (0, 13
др. арк.).
Василенко О.В. Актуальні проблеми іншомовної підготовки магістрівправознавців / О.В. Василенко // Іншомовна підготовка працівників ОВС і
фахівців із права [Текст]: Тези доп. другої наук.-практ. конф. 18 квітня 2013
р. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. – С. 12-13 (0,25 др. арк.).
Василенко О.В. Гуманістично-демократична спрямованість педагогічної
системи А.С. Макаренка / Олена Вікторівна Василенко // Науковопедагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх
закладів: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-й
річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б.
Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – С. 39 – 43 (0,25 др.
а.рк).
Василенко О. Застосування інноваційних технологій навчання у вищих
навчальних закладах / Олена Василенко // Сучасні інновації в педагогіці
вищої школи: матеріали науково-теоретичної конференції 29 листопада
2013 р. – К.: МОН, МВС України, НАВС. – С. 8-10 (0,25 др. арк.).
Василенко О.В. Проблема навчання незайнятого населення в умовах
економічної кризи / О.В. Василенко // Сучасні тенденції розвитку освіти
дорослих в Європейському просторі: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції. – Черкаси, 24-29 березня 2013 року. – С. 40-44
(0,25 др. арк.).
Волошко Н.І. Дослідження духовного здоров’я учасників навчальновиховного процесу / Н.І. Волошко // Науково-педагогічна спадщина Антона
Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Тези Всеукр. наук-практ.
конф., присвяченої 125-й річниці від дня народження А.С. Макаренка, 19
березня 2013 року, м. Київ / упоряд. Л.Б. Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон:
Олді-плюс, 2013. – 306 с. – С. 51–55.
Дяченко Л.М. Сучасні стандарти педагогічної освіти у ФРН у контексті
компетентнісного підходу // Педагогічна компаративістика – 2013 :
трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали наук.практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України /
За заг. ред. О.І. Локшиною. – Київ: Педагогічна думка, 2013. – 202 с. – C.
134 – 136. (0,15 др. арк.).
127

10.Зінченко С.В. Виховні ідеї педагога-новатора А.С. Макаренка // Зінченко
С.В. // Науково-педагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці
сучасних освітніх закладів: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої
125-річниці від Дня народження Антона Семеновича Макаренка. – 2013. –
С. 110-112 (0,2 др. арк.).
11.Литвинова Н.І. Творчість вчителя у процесі профорієнтаційного супроводу
/ Н.І. Литвинова // Теоретико-методичні засади дослідження динаміки
структури інтелектуальних властивостей особистості обдарованих підлітків.
– С. 54-62.
12.Марченко І. Б. Психологічний зміст ставлення молоді до обраної професії:
Професійне самовизначення як детермінанта особистісного розвитку
інтелектуально обдарованих старшокласників: матеріали круглого столу, 21
березня 2013 року, м. Київ. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013 – С.
148-153.
13.Падалка О.С. Професійно-економічна підготовка майбутнього вчителя в
умовах євроінтеграції / О.С. Падалка // Вища освіта України: теорет. та
наук.-метод. часопис. – 2013. - №3(50). – Додаток 1: Педагогіка вищої
школи: методологія, теорія, технології. – Т.1 – С.35-37.
14.Постригач Н.О. Громадянська освіта у професійному розвитку вчителя //
Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та
український контекст: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня
2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиною. – Київ
: Педагогічна думка, 2013. – C. 157-158. (0,15 др. арк.).
15.Постригач Н.О. Теоретико-методологічні підходи до розвитку
громадянської компетентності учителя ХХІ століття // Сучасні технології
навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців: всеукраїнська
науково-практична конференція (2013, Львів). Матеріали всеукраїнської
науково-практичної конференції «Сучасні технології навчання у
професійній підготовці майбутніх фахівців», 9-10 жовтня 2013 р. [Текст]. –
Львів, 2013. – 410 с. – С. 355-359. (0,2 др. арк.).
16.Постригач Н.О. Аксіологічний підхід до розвитку громадянської освіти
вчителів у системі шкільної освіти Італійської республіки // Наука і освіта у
глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи: матеріали міжн.
Науково-практ. конф., 17- 18 жовтня 2013 р, м. Умань. – Умань: ПП Жовтий
О.О., 2013. – Ч.2. – 233 с.. – C. 154-157. (0,2 др. арк.).
17.Рибалка В.В. Духовна культура особистості та колективу у соціальнопсихолого-педагогічній системі А.С. Макаренка // Науково-педагогічна
спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх закладів: Тези
Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-й річниці
від дня народження Антона Семеновича Макаренка 19 березня 2013 р. /
Упорядник – Л.Б. Лук'янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013.– 306
с. – С. 229-234.
18.Сігаєва Л.Є. Концептуальні ідеї педагогіки А.С.Макаренко. Науковопедагогічна спадщина Антона Макаренка у практиці сучасних освітніх
закладів: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 125-й
річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка / упоряд. Л.Б.
128

Лук’янова, О.І. Щербак. – Херсон: Олді-плюс, 2013.–306 с.– С. 244-247
(0,2 др. арк.).

129

ДОДАТКИ.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ
(у таблицях)

130

Таблиця ІІ.1.

Виконання науково-дослідних робіт у 2013 році (одиниць)
Усього
у тому числі
досліджувалося
Назви структурних підрозділів
розпочато в
завершено в
тем за державною та
звітному році
звітному році
галузевою тематикою
Дослідження на виконання державних цільових програм
Фундаментальні дослідження
Відділ андрагогіки
1
1
Відділ теорії та історії педагогічної
1
1
майстерності
Відділ інноваційних педагогічних
1
1
технологій
Відділ виховних систем у педагогічній
1
1
освіті
Відділ педагогічної естетики та етики
1
1
Відділ порівняльної професійної
1
1
педагогіки
Відділ профорієнтації і психології
1
1
професійного розвитку
Відділ педагогічної психології і
1
1
психології праці
Усього
8
1
7
Прикладні дослідження
-
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Таблиця ІІ.3.1
Продукція підготовлена за завершеними у 2013 році фундаментальними дослідженнями
(частина І)

Напрям
дослідження
25. Теоретикометодичні
засади освіти
дорослих.

Тема НДР,
термін виконання
Теоретикометодологічні і
методичні засади
освіти дорослих
(2011-2013)

Науковий
керівник НДР
(ПІБ, науковий
ступінь)
Лук’янова Л. Б.,
завідувач відділу,
д. пед. н., проф.

Підготовлено продукцію
(вид, назва, обсяг)

у тому числі надруковано
(бібліографічний опис)

Наукова продукція
1. Монографія “Освіта дорослих:
1. Освіта дорослих: теоретичні і
теоретичні і методологічні засади”
методологічні засади: [монографія] / авт.
(17,5 др. арк.).
кол.: Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко та ін.
– К., 2013. – 271 c.
2. Монографія “Професійне навчання
2. Професійне навчання дорослого
дорослого населення: теоретиконаселення: теоретико-методологічні
методологічні засади”
засади: [монографія] / авт. кол.: Ничкало
(15,0 др. арк.).
Н.Г., Радкевич В.О., Щербак О.І.,
Дорошенко Н.І., Василенко О.В.,
Скульська В.Є. – Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2013. – 266 c.
3. Монографія «Формування наукової
картини світу у дорослих» (10,0 др. арк.).
4. Концепція розвитку освіти дорослих
(1,0 др. арк.)

4. Лук’янова Л.Б. Концепція розвитку
освіти дорослих в Україні / укл. Лук’янова
Л.Б. – Ніжин: П.П. Лисенко, 2011. – 24 с.
Науково-виробнича продукція
1. Посібник “Сучасні технології освіти
1. Сучасні технології освіти дорослих:
дорослих” (10,5 др. арк.).
посіб. / авт. кол.: Л.Б. Лук’янова, О.В.
Аніщенко, Л.Є. Сігаєва, С.В. Зінченко,
О.В. Баніт, Н.І. Дорошенко. – Кіровоград:
Імекс-ЛТД, 2013. –182 с. (10,5 др. арк.).
2. Методичні рекомендації “Методичні
засади підвищення графічної грамотності
робітників за кредитно-модульною
системою” (1,5 др. арк.).
Довідкова продукція
1. Термінологічний словник “Освіта

дорослих” (4,0 др. арк.).
Усього (одиниць):
7

30. Педагогічна
освіта.

Інформаційнотехнологічне
забезпечення
професійної
підготовки сучасного
вчителя (2011-2013)

Огієнко О.І.,
завідувач відділу,
д. пед. н., проф.

Усього (одиниць): 4
Наукова продукція
1. Монографія “Підготовка сучасного
1. Підготовка сучасного вчителя:
вчителя: інформаційно-технологічне
інформаційно-технологічне забезпечення :
забезпечення” (13 др. арк).
монографія / За ред. О. І. Огієнко; Авт. кол.:
О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С.
Красильник, Л. О. Мільто, Ю. Л. Радченко,
Т.О. Гончарук, К. В. Годлевська, Н. І.
Вінник. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. –
224 с.
Науково-виробнича продукція
1. Посібник “Теорія і технологія
1. Мільто Л. О. Теорія і технологія
розв’язання педагогічних задач”
розв’язання педагогічних задач : посіб. /
(9,0 др. арк.).
Мільто Л. О. – Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2013. – 156 с.
2. Посібник “Методи теорії ймовірностей
і математичної статистики у підготовці
майбутнього вчителя до науководослідної роботи”
(9,0 др.арк.).
3. Методичні рекомендації “Дистанційна
педагогічна освіта: зарубіжний та
вітчизняний досвід”
(3,0 др. арк.).
4. Методичні рекомендації “Методика
викладання економіки: інформаційнотехнологічний супровід” (3,0 др. арк.).
5. Методичні рекомендації “Сучасні
інформаційні технології у професійній
підготовці майбутніх вчителів:
психологічний аспект” (3,0 др. арк.).
6. “Психолого-педагогічні умови
інформаційно - технологічного
забезпечення підготовки майбутнього
викладача в умовах магістратури”
(2,0 др.арк.).
7. Методичні рекомендації “Особливості
використання сучасних інформаційних
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30. Педагогічна
освіта.

Загальнокультурний
розвиток особистості
педагога в умовах
постіндустріального
суспільства
(2011-2013)

Султанова Л.Ю.,
завідувач відділу,
к. пед. н., с. н. с.

технологій в професійній підготовці
майбутніх вчителів в умовах коледжу”
(2,0 др. арк.).
8. Методичні рекомендації “Cучасні
інформаційні технології у формуванні
економічної культури майбутнього
вчителя” (1,5 дрк. арк.).
Навчальна продукція
Робоча навчальна програма “Методика
викладання економіки”
(1,0 др. арк.)
Усього (одиниць):
10
Усього (одиниць):
Наукова продукція
1. Колективна монографія “Полікультурна
освіта в контексті загальнокультурного
розвитку особистості педагога” (13,0 др.
арк.).
2. Монографія «Епістимологія
українознавства: педагогічний контекст»
(8,0 др. арк.).
Науково-виробнича продукція
1. Посібник “Готовність до роботи з
батьками як складова професійної
майстерності соціального педагога,
класного керівника” (6,0 др. арк.);
2. Посібник “Толерантність як ціннісна
основа професійної діяльності педагога”
(6,0 др. арк.);
3. Посібник “Культурна ідентичність
педагога в сучасному суспільстві”
(6,0 др. арк.).
4. Посібник «Професійна етика майбутніх
педагогів» (6,0 др. арк.).
5. Методичні рекомендації “Теоретичні і
методичні засади полікультурної освіти
викладача вищого навчального закладу”
(2,0 др. арк.);
6. Методичні рекомендації “Основи
інноваційного стилю педагогічної

2
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30. Педагогічна
освіта.

Естетичні та етичні
основи розвитку
педагогічної
майстерності
викладачів вищих
педагогічних
навчальних закладів
(2011-2013)

Отич О. М.,
завідувач відділу,
д. пед. н., проф.

діяльності вчителя” (3,0 др. арк.);
7. Методичні рекомендації “Біографічні
дослідження в дискурсі розвитку
культури педагога”
(3,0 др. арк.);
8. Методичні рекомендації “Основи
інноваційної діяльності в системі
загальнокультурного розвитку
особистості педагога” (1,0 др. арк.).
Усього (одиниць): 10
Усього (одиниць): Наукова продукція
1. Монографія “Розвиток педагогічної
майстерності викладачів музичних
дисциплін вищих навчальних закладів
України” (15,0 др. арк.)
Науково-виробнича продукція
1. Посібник “Естетичні та етичні засади
1.Коновець С.В. Естетичні та етичні засади
оптимізації професійної діяльності
оптимізації професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва
викладачів образотворчого мистецтва
вищих навчальних закладів” (8,0 др. арк.). вищих навчальних закладів: посібник/
С.В.Коновець.- Кіровоград: «Імекс», 2013.137 с.
2. Посібник “Розвиток педагогічної
2.Соломаха С.О.Розвиток педагогічної
майстерності викладачів музичного
майстерності викладачів музичного
мистецтва та світової художньої
мистецтва та світової художньої культури :
культури” (8,0 др. арк.).
посібник /С.О.Соломаха .-Кіровоград:
«Імекс», 2013.- 135 с.
3. Посібник “Естетичні та етичні засади
розвитку педагогічної майстерності
викладачів філологічних дисциплін” (8,0
др. арк.).
4. Посібник “Розвиток педагогічної
майстерності педагогів-музикантів у
вищих навчальних закладах України у
кінці ХІХ – першій половині ХХ століття”
(8,0 др. арк.).
5. Методичні рекомендації “Естетичні
основи розвитку педагогічної
майстерності викладачів вищих
135

3. Історія
педагогіки.
Порівняльна
педагогіка.

Компетентнісний
підхід до підготовки
педагогічного
персоналу у
зарубіжних країнах
(2011-2013)

Авшенюк Н. М.,
завідувач відділу,
к. пед. н., с. н. с.

педагогічних навчальних закладів” (3,0
др. арк.)
Навчальна продукція
Підручник “Основи педагогічної
майстерності викладача професійної
школи” (10,0 др. арк.)
Довідкова продукція
Бібліографічний покажчик “Естетичні та
Штома Л.Н. Естетичні та етичні основи
етичні основи розвитку педагогічної
розвитку педагогічної майстерності
майстерності викладачів вищих
викладачів вищих педагогічних
педагогічних навчальних закладів” (8,0
навчальних закладів:бібліографічний
др. арк.)
покажчик / Л.Н.Штома .- Кіровоград:
«Імекс», 2013.- 187 с.
Усього (одиниць): 3
Усього (одиниць): 8
Наукова продукція
1.Колективна монографія
“Компетентнісний підхід до підготовки
педагогів у зарубіжних країнах: теорія і
практика”
(17,5 др. арк.).
2. Монографія “Емоції в системі навчання
і освіти” (12,0 др. арк.)
Науково-виробнича продукція
1. Методичні рекомендації “Освіта
дорослих як галузь розвитку
компетентності педагога ВНЗ”
(4,0 др. арк.)
2. Методичні рекомендації “Формування
інклюзивної компетентності вчителів в
університетах Швейцарії”
(3,0 др. арк.)
3.Методичні рекомендації
“Компетентнісний підхід до підготовки
педагогічного персоналу для дошкільних
закладів ФРН”
(2,0 др. арк.)
4.Методичні рекомендації “Розвиток
міжкультурної компетентності вчителів у
США, Великій Британії, Канаді,
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Австралії” (4,0 др. арк.)
Усього (одиниць): 6

17. Психологія
професійної
освіти,
організаційна
психологія та
психологія
праці.

Психологія
професійної орієнтації
в системі педагогічної
освіти
(2011-2013)

Ігнатович О. М.,
завідувач відділу,
к. психол. н.,
с. н. с.,

12. Психологія
особистості.
Соціальна
психологія.

Психологічні умови
розвитку духовної
культури педагогічного
персоналу
(2011-2013)

Помиткін Е.О.,
завідувач відділу,
д. психол. н.,
проф.

Усього (одиниць): -

Наукова продукція
Монографія “Психологія професійної
орієнтації в системі педагогічної освіти”
(15,5 др. арк.).
Науково-виробнича продукція
1. Колективний посібник
“Психодіагностичне забезпечення
профорієнтації в системі педагогічної
освіти” (11,0 др. арк.).
2. Посібник “Професіограми професій
педагогічного спрямування”
(4,0 др. арк.).
Навчальна продукція
Підручник “Професійна орієнтація” (11,5
др. арк.).
Усього (одиниць): 4
Усього (одиниць): Наукова продукція
Науково-виробнича продукція
1. Колективний посібник “Психологічні
1. Психологічні засади розвитку духовної
засади розвитку духовної культури
культури педагогічного персоналу:
педагогічного персоналу” (10,0 др. арк.).
посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л.
Становських. – Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2013. – 174 с.
2. Посібник “Психологічна діагностика
2. Помиткін Е.О. Психологічна діагностика
духовного потенціалу особистості” (8.0
духовного потенціалу особистості :
др. арк.).
посібник / Е.О. Помиткін. – Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2013. - 144 с.
3. Посібник “Психологія і педагогіка праці 3. Рибалка В.В. Психологія і педагогіка
особистості” (8,0 др. арк.).
праці особистості: посібник / В.В. Рибалка.
– Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 128 с.
4. Посібник «Мотиваційно-смислові
детермінанти саморегуляції професійної
діяльності педагогів»
(8,0 др. арк.).
5. Методичні рекомендації
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Разом:

“Психодіагностика особливостей
невротичного характера майбутнього
педагога” (2,5 др. арк.).
6. Методичні рекомендації “Сутність та
методи духовно-моральної
самоактуалізації майбутнього педагога”
(2,5 др. арк.).
7. Методичні рекомендації “Розвиток
особистісно-професійних якостей духовної
культури педагогічних працівників” (2,0 др.
арк.).
8. Методичні рекомендації “Психологічні
умови розвитку інтелектуальної складової
духовної культури педагогічного
персоналу”
(2,0 др. арк.).
9. Методичні рекомендації “Теоретичні
засади розвитку комунікативної складової
духовної культури педагогічного
персоналу” (2,0 др. арк.).
Навчальна продукція
Довідкова продукція
Усього (одиниць): 9
Усього (одиниць): 3
Усього (одиниць):
54
Усього (одиниць): 12
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Таблиця ІІ.3.2.
Продукція, підготовлена за завершеними у 2013 році фундаментальними дослідженнями
(частина ІІ)
Напрям
дослідження

25. Теоретикометодичні
засади освіти
дорослих.
30. Педагогічна
освіта.

30. Педагогічна
освіта.

30. Педагогічна
освіта.

Тема НДР,
термін виконання

Теоретикометодологічні і
методичні засади
освіти дорослих
(2011-2013)
Інформаційнотехнологічне
забезпечення
професійної
підготовки сучасного
вчителя (2011-2013)
Загальнокультурний
розвиток особистості
педагога в умовах
постіндустріального
суспільства
(2011-2013)
Естетичні та етичні
основи розвитку
педагогічної
майстерності
викладачів вищих
педагогічних
навчальних закладів
(2011-2013)

Усього

Опубліковано статей за весь період виконання НДР (одиниць)
з них
у вітчизняних
у вітчизняних
у зарубіжних
наукових
виданнях, що
у зарубіжних
виданнях, що
фахових
входять до
виданнях
входять до
виданнях
наукометричних
наукометричних
баз даних
баз даних

у виданнях з
імпактфактором

Опубліковано
тез доповідей
(одиниць)

55

55

-

-

-

-

3

45

39

-

6

-

-

63

105

33

-

21

-

-

11

8

6

-

2

-

-

-
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3. Історія
педагогіки.
Порівняльна
педагогіка.
17. Психологія
професійної
освіти,
організаційна
психологія та
психологія
праці.
12. Психологія
особистості.
Соціальна
психологія.

Компетентнісний
підхід до підготовки
педагогічного
персоналу у
зарубіжних країнах
(2011-2013)
Психологія
професійної орієнтації
в системі педагогічної
освіти
(2011-2013)

Психологічні умови
розвитку духовної
культури педагогічного
персоналу
(2011-2013)
30. Педагогічна
«Розвиток і
освіта
саморозвиток
педагогічної
майстерності
майбутніх учителів у
педагогічних ВНЗ і
молодих спеціалістів у
загальноосвітніх
школах»
(2013 – 2015 рр.)

27

21

-

6

-

-

26

76

10

-

7

-

-

4

47

42

-

5

-

-

1

15

12

-

3

-

-

1
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Таблиця ІІ.3.3.
Наукові результати фундаментального дослідження, завершеного у 2013 році
(частина ІІІ)
Тема
науково-дослідної роботи

Теоретико-методологічні і
методичні засади освіти дорослих

Перелік
Концепції

Концепція розвитку освіти дорослих

1

Тенденції

Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні

1

Сформульовано, доповнено, поглиблено базові поняття дослідження.

20

Інше
Загальнокультурний розвиток
особистості педагога в умовах
постіндустріального суспільства

Кількість

Моделі

Визначено складові сфери діяльності педагога-андрагога (предметно-змістова,
організаційна, проектувальна).
Модель підготовки педагога до роботи в умовах постіндустріального суспільства на основі
толерантності.

3

2
Модель формування професійної етики педагога.
Формування педагогічної майстерності викладачів ВПНЗ на естетичних та етичних
засадах.
Концепції

Естетичні та етичні основи розвитку
педагогічної майстерності
викладачів вищих педагогічних
навчальних закладів

Тенденції

Інше
Компетентнісний підхід до
підготовки педагогічного персоналу

Обґрунтування естетично і етично орієнтованих технологій розвитку педагогічної
майстерності викладачів ВПНЗ.
Виявлення педагогічних умов впровадження естетичних та етичних засад до процесу
розвитку педагогічної майстерності викладачів ВПНЗ.
Поліпшення якості педагогічної освіти шляхом розвитку педагогічної майстерності
викладачів ВНЗ на естетичних та етичних засадах.
Впровадження естетично і етично орієнтованих технологій розвитку педагогічної
майстерності у процесі професійної діяльності.
Уточнення сутності поняття розвитку педагогічної майстерності викладачів ВПНЗ.
Цілісний підхід до запровадження естетично і етично орієнтованих технологій навчання і
виховання.
Обґрунтування естетичних та етичних засад розвитку педагогічної майстерності
викладачів ВПНЗ різних типів і рівнів акредитації.
Актуалізація педагогіки мистецтва у процесі професійної підготовки викладачівВПНЗ.
Розробки методичних рекомендацій, заснованих на естетично і етично орієнтованих
технологій розвитку педагогічної майстерності викладачів ВПНЗ.

3

6

1

Формування професійних стандартів на основі компетентностей.
Концепції
Розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ.

3
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у зарубіжних країнах

Тенденції

Інше

Закономірності

Психологія професійної орієнтації в
системі педагогічної освіти
Концепції
Гіпотези
Тенденції
Моделі

Формування інклюзивної компетентності вчителів в умовах вищої педагогічної освіти.
Поліпшення якості педагогічної освіти шляхом розвитку сучасних компетентностей
вчителів.
Впровадження компетентнісно-кваліфікаційного підходу у професійну підготовку
вчителів.
Розвиток компетентнісно-діяльнісної освіти, спрямованої на комплексне засвоєння різних
знань та способів їх практичного використання.
Цілісний підхід до запровадження компетентностей у національні системи педагогічної
освіти.
Класифікація компетентностей педагогів за трьома групами.
Обґрунтування конкретних характеристик професійних компетентностей відповідно до
функцій педагогів.
Уточнення сутності поняття «компетентність вчителя» як здатності, що має три складову
психологічну будову, яка забезпечує здійснення діяльності.
Концептуалізація проблеми компетентнісного підходу в європейській педагогічній освіті
пов’язується з соціально-культурною перспективою та з ефективною педагогічною
освітою і ефективною діяльністю.
Актуалізація розвитку у вчителів глобальної, міжкультурної та громадянської
компетентностей.
Забезпечення особистісно-розвивального характеру професійної підготовки і ефективної
самореалізацію та саморозвиток вчителів.
Реорганізація педагогічної практики з урахуванням сучасних вимог до майбутньої
діяльності вчителів та структури їх професійної компетентності.
Методика формування професійних стандартів на основі компетентнісного підходу;
розробки модульних програм, заснованих на діяльнісно-орієнтованих технологіях;
оцінювання компетентності за модульними програмами
1.Соціокультурна зумовленість завдань, місії та мети професійної орієнтації в системі
педагогічної освіти.
2.Зумовленість ефективності професійної орієнтації в системі педагогічної освіти психологічною
готовністю, профорієнтаційними компетенція ми, інноваційною культурою педагогічних
працівників.
3.Прямопропорційна залежність усвідомленого професійного визначення особистості та її
активності.
4.Прямопропорційна залежність усвідомленого професійного визначення особистості та її
персоналізації
Концепція професійної орієнтації в системі педагогічної освіти
Ідея персонологізації професійної орієнтації в системі педагогічної освіти
Аксіологізації та інноватизації професійної орієнтації в системі педагогічної освіти.
Особистості інноваційного педагога.
Психологічної готовності особистості до навчання за педагогічним фахом.
Професійного самоставлення майбутніх педагогів.
Мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної роботи.

11

1

4

1
1
1
6
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Наукові принципи

Критерії

Методи

Інше

Методики

Психологічної готовності педагогічних працівників до профорієнтаційної діяльності.
Психологічної допомоги безробітним педагогічним працівникам
Подвійності самосвідомості,
Персоналізації,
Універсалізації суб’єктів професійної орієнтації
Критерії успішності профорієнтаційної діяльності в системі педагогічної освіти:
активність суб’єктів профорієнтаційної діяльності;
психологічна готовність, педагогічних працівників до профорієнтаційної діяльності;
сформованість профорієнтаційних компетенцій педагогічних працівників.
Профорієнтаційного проектування освітньо-професійного шляху особистості
Інституалізації інноваційних засобів професійної орієнтації.
Презентації інноваційних засобів професійної орієнтації.
Безосереднього використання інноваційних засобів професійної орієнтації.
Розповсюдження та традиціоналізації інноваційних засобів професійної орієнтації.
Складання індивідуальних портфоліо особистості.
Створення когнітивних карт – схематизації професійного самовизначення особистості
1.Забезпечення суб’єктів професійної орієнтації професіографічним та
психодіагностичним матеріалом.
2.Сприяння розвитку психологічної готовності педагогічних працівників до
профорієнтаційної діяльності та їх здатності до використання інноваційних засобів
профорієнтації.
3.Створення організованого профорієнтаційного простору з метою допомоги учнівській
молоді в проекту
ванні власного освітньо-професійного шляху та формування в них психологічної
готовності до навчання в вищих педагогічних навчальних закладах.
4.Забезпечення розвитку професійного самоставлення майбутніх педагогів протягом
навчання в вищому педагогічному навчальному закладі.
5.Сприяння професійному становленню та успішній соціально-психологічній адаптації
педагогічних працівників у професійній діяльності.
6. Надання психологічної допомоги безробітним педагогічним працівникам.
1.Професіограми професій педагогічного спрямування (соціальний педагог, соціальний
працівник, учитель).
2.Комплекс психодіагностичних методик для професіографічного дослідження.
3.Методика вивчення компонентів психологічної готовності абітурієнтів до професійного
навчання за педагогічним фахом «СПГ».
4.Анкета для виявлення профілю професійного самоставлення особистості.
5.Комплекс психодіагностичних методик для визначення мотиваційної готовності майбутніх
педагогів до профорієнтаційної роботи.
6.Методика визначення конфігурації мотиваційних ліній поведінки особистості майбутнього
вчителя при здійсненні профорієнтаційної роботи.
7.Комплекс психодіагностичних методик визначення готовності педагогічних працівників до

3

3

7

6

18
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Психологічні умови розвитку
духовної культури педагогічного
персоналу

Методи

профорієнтаційної роботи.
8.Методика самооцінки фахової інноваційної культури педагогічних працівників «СФІКП».
9.Технології розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників.
10. Програма розвитку мотиваційної готовності майбутніх педагогів до профорієнтаційної
роботи.
11.Методичні рекомендації щодо удосконалення професіографічного і психодіагностичного
забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти.
12.Методичні рекомендації щодо розвитку психологічної готовності до професійного
навчання за педагогічним профілем.
13.Батарея тестів діагностики готовності учнів до вибору професії, виявлення їх
спрямованості на саморозвиток, визначення характеристик специфіки прийняття рішень та
стратегій мислення.
14.Програма навчально-розвивальних курсів «Психологія командотворення, партнерської
взаємодії та лідерства» (для 8-х класів).
15.Програма навчально-розвивальних курсів «Психологія саморозуміння та професійного
самовизначення»(для 9-х класів).
16.Програма навчально-розвивальних курсів «Розвиток навичок роботи з інформацією та
планування кар’єри» (для 10-х класів).
17.Програма факультативних занять «Психологія життєвого і професійного успіху» (для
11-х класів).
18.Профорієнтаційні технології психологічної допомоги безробітним педагогічним
працівникам.
Методи психодіагностики духовного розвитку педагогічного персоналу.
Методи розвитку духовної культури педагогічного персоналу

2
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Таблиця ІІ.5.1
Продукція, підготовлена в ході виконання наукових досліджень у 2013 році (одиниць)
(частина І)
Науково-виробнича
продукція

Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

29

Інше3

28

альбоми

27

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Відділ виховних систем у педагогічній освіті
Тема НДР «Загальнокультурний розвиток особистості педагога в умовах постіндустріального суспільства»
8
4
4
-

26

хрестоматії

14

курси, тексти, конспекти лекцій

13

навчальні програми

12

підручники

усього

11

навчальні наочні посібники

Інше2

10

методичні посібники

методичні рекомендації

9

навчально-методичні посібники

практичні посібники

8

навчальні посібники

посібники

7

усього

6

Інше2

5

матеріал конференцій

збірники наукових праць
(неперіодичні видання)

4

концепції

видані за кордоном

3

Інше2

Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

2

усього

Усього
1

у тому числі

каталоги

у тому числі

моногра
фії

довідники

у тому числі

Довідкова продукція

енциклопедії

у тому числі

Навчальна продукція

енциклопедичні, мовні, тлумачні,
термінологічні словники

Наукова продукція

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відділ теорії та історії педагогічної майстерності
Тема НДР «Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ і молодих спеціалістів у загальноосвітніх школах»
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Відділ інноваційних педагогічних технологій
Тема НДР «Інформаційно-технологічне забезпечення професійної підготовки сучасного вчителя»
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

1

1

-

-

-

-

-

8

2

-

6

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відділ педагогічної естетики та етики
Тема НДР «Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів»
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

1

1

-

-

-

-

-

5

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1*

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1*

* - бібліографічний покажчик
Відділ порівняльної професійної педагогіки
Тема НДР «Компетентнісний підхід до підготовки педагогічного персоналу у зарубіжних країнах»
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

2

2

-

-

-

-

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відділ андрагогіки
Тема НДР «Теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих»
2
1
1

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відділ профорієнтації і психології професійного розвитку
Тема НДР «Психологія професійної орієнтації в системі педагогічної освіти»
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано
Підготовлено
продукцію
У тому числі
надруковано

1

1
-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відділ педагогічної психології і психології праці
Тема НДР «Психологічні умови розвитку духовної культури педагогічного персоналу»
1
9
4
5

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблиця ІІ.5.2.
Продукція, підготовлена в ході виконання наукового дослідження у 2013 році (одиниць)
(частина ІІ)
Статті
з них
Назва
структурного
підрозділу
Відділ
андрагогіки

Відділ теорії
та історії
педагогічної
майстерності

Відділ
інноваційних
педагогічних
технологій

Тема НДР, термін
виконання

«Теоретикометодологічні і
методичні засади
освіти дорослих»
(2011 – 2013 рр.)
«Розвиток і
саморозвиток
педагогічної
майстерності
майбутніх учителів у
педагогічних ВНЗ і
молодих спеціалістів
у загальноосвітніх
школах»
(2013 – 2015 рр.)
«Інформаційнотехнологічне
забезпечення
професійної
підготовки сучасного
вчителя»
(2011 – 2013 рр.)

у вітчизняних
наукових
фахових
виданнях

у вітчизняних
виданнях, що
входять до
наукометричних
баз даних

у
зарубіжних
виданнях

у зарубіжних
виданнях, що
входять до
наукометричних
баз даних

у виданнях з
імпактфактором

18

10

-

-

8

-

-

15

12

-

3

-

-

1

16

14

-

2

-

-

23

усього

Тези
доповідей
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Відділ
виховних
систем у
педагогічній
освіті

«Загальнокультурний
розвиток особистості
педагога в умовах
постіндустріального
суспільства»
(2011 – 2013 рр.)
Відділ
«Естетичні та етичні
педагогічної
основи розвитку
есетики та
педагогічної
етики
майстерності
викладачів вищих
педагогічних
навчальних закладів»
(2011 – 2013 рр.)
Відділ
«Компетентнісний
порівняльної
підхід до підготовки
професійної
педагогічного
педагогіки
персоналу у
зарубіжних країнах»
РК № 0111U000189
(2011 – 2013 рр.)
Відділ
«Психологія
профорієнтації
професійної
і психології
орієнтації в системі
професійного
педагогічної освіти»
розвитку
РК № 0111U002606
(2011-2013 рр.)
Відділ
«Психологічні умови
педагогічної
розвитку духовної
психології і
культури
психології
педагогічного
праці
персоналу»
РК № 0111U001469
(2011-2013 рр.)

24

10

-

14

-

-

3

6

5

-

1

-

-

-

16

12

-

4

-

-

7

13

9

-

4

-

-

2

45

40

-

5

-

-

1
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Таблиця ІІІ.1.

Експериментальна робота за рівнями (одиниць)
Кількість експериментальних
навчальних закладів, установ, організацій
у тому числі затверджених

Кількість експериментів за рівнями

Структурного підрозділу
підвідомчої установи
(за рішенням вченої
ради установи)

3

4

5

6

7

Відділ андрагогіки
Відділ теорії та історії
педагогічної майстерності
Відділ інноваційних
педагогічних технологій
Відділ виховних систем у
педагогічній освіті
Відділ педагогічної
естетики та етики
Відділ профорієнтації і
психології професійного
розвитку
Відділ педагогічної
психології і психології
праці
Усього

1
1

-

-

-

1
1

6
5

1

-

-

-

1

6

1

-

-

-

1

7

7

1

-

-

-

1

11

11

1

-

-

-

1

14

14

2

1

-

-

1

5

1

4

8

1

-

-

7

54

1

53

Усього

Місцевими органами
управління освітою

Підвідомчої установи НАПН
України
(за рішенням відділення
НАПН України,
вченої ради установи)

2

Усього

Органами управління
освітою АР Крим, областей,
міст Києва і Севастополя

Академічний
(за рішенням МОН України)

1

Назви структурних підрозділів

МОН
України

Всеукраїнський
(за погодженням з
МОН України)

у тому числі

8

9

10

6
5
6
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Таблиця ІІІ.2.

Результати експериментальної роботи
Рівень експерименту*
Назви
структурних
підрозділів

1
Відділ
андрагогіки

Тема
експериментальної
роботи, термін
проведення
експерименту

2
Теоретикометодологічні і
методичні засади
освіти дорослих
(2011-2013)

Науковий керівник
(П.І.Б., посада, наук.
ступінь, вчене
звання)

3
Лук’янова Л. Б., д.
пед. н., проф.,
завідувач відділу

Всеукраїнський
(за рішенням
МОН України)

4

Академічний (за
рішенням
Президії НАПН
України)

5

Підвідомчої
установи (за
рішенням
відділення НАПН
України, вченої
ради установи)

6
Угоди про
співробітництво

Заклади, установи,
організації, на базі
яких проводиться
експеримент

Отримані результати
експерименту

7
1. ПереяславХмельницький
ДПУ імені
Г.С. Сковороди
(ректор –
Коцур В П.,
дійсний член
НАПН України).
2. Середньої
вечірньої
загальноосвітньої
школи ІІ-ІІІ
ступенів (директор
– Соболєва Т.Ф.).
3.Міжрегіонального
центру професійнотехнічної освіти з
будівництва
(директор – Чагін
Валентин Якович).
4. Ніжинського
державного
університету імені
Миколи Гоголя
(ректор – Бойко
О.Д., професор).
5. ТОВ «Sterling
Business School»
(президент – Ріно

8
Доведено
ефективність
методики та
складових навчальнометодичного
супроводу готовності
майбутніх викладачів
до навчання
дорослих;
обґрунтовано
необхідність
врахування
соціальнопсихологічних
аспектів освіти
дорослих;
визначено рівні
технічної і графічної
грамотності
сучасного робітника,
відібрано з існуючих
відповідні та
розроблено нові
форми, методи і
засоби навчання та
перепідготовки
робітників;
ефективності
педагогічних умов
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Доменіко).
6. Київського
професійнопедагогічного
коледжу імені
Антона Макаренка
(директор –
Щербак О.І., членкореспондент
НАПН України).

формування
гендерної культури
педагогів;
ефективності
методики по
адаптації дорослого
населення в умовах
іншого
лінгвокультурного
середовища;
підтверджено
необхідність
спрямованості
підготовки
педагогічних
працівників, що
працюють з
безробітними, на
роботу з дорослою
специфічною
аудиторією слухачів,
на ознайомлення з
особливостями
професійного
навчання
безробітних,
організації для них
спеціального
навчання з питань
опанування
технологіями та
методиками навчання
дорослих,
застосування
психологоандрагогічних
підходів у практичній
діяльності,
формування
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Відділ теорії та
історії
педагогічної
майстерності

Розвиток і
саморозвиток
педагогічної
майстерності
майбутніх
учителів у
педагогічних
ВНЗ і молодих
спеціалістів у
загальноосвітніх
школах
(2013-2015 рр.)

Солдатенко М.М.
д. пед. н, проф.,
завідувач відділу

Відділ
інноваційних
педагогічних
технологій

Інформаційнотехнологічне
забезпечення
професійної

Огієнко О.І., д. пед.
н., проф., завідувач
відділу.

Угоди про
співробітництво

Угоди
по
співробітництво

1. Вінницький
національний
технічний
університет;
2. Івано-Франківський
національний
технічний університет
нафти і газу, 3.
Донецький обласний
інститут
післядипломної
освіти, 4.
Мистецький
інститут художнього
моделювання та
дизайну імені
Сальвадора Далі,
5. Черкаський
національний
університет імені
Богдана
Хмельницького
1 Сумський
державний
педагогічний
університет імені

важливих
особистіснопрофесійних якостей
для роботи з
дорослою
аудиторією, а також
підвищення у них
мотивації до
професійної
діяльності,
стимулювання
їхнього професійного
розвитку.
Розробка
діагностичного
інструментарію,
програми.

Здійснено цілісний
науковий аналіз
проблеми
інформаційно152

підготовки
сучасного
вчителя
(2011-2013).

А.С.Макаренка;
2. Національного
педагогічного
університету ім.
М.П. Драгоманова;
3. Національного
університету ДПС
України
4. Університет
менеджменту освіти
НАПН України
5. Київський
професійнопедагогічний коледж
імені А.С.Макаренка
6. Сумський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти

технологічного
забезпечення
навчального процесу
у вищих навчальних
закладах.
Обґрунтовано
теоретичні і
методичні засади
інформаційнотехнологічного
забезпечення
професійної
підготовки сучасного
вчителя. Виявлено та
обґрунтовано
комплекс
організаційнометодичних умов
впровадження
інформаційнотехнологічного
забезпечення у
професійну
підготовку
майбутнього вчителя.
Доведено, що
ефективність
упровадження в
освітній простір
вищих навчальних
педагогічних закладів
теоретичних і
методичних засад
інформаційнотехнологічного
забезпечення
професійної
підготовки сучасного
вчителя залежить від
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Відділ
виховних
систем у
педагогічній
освіті

Загальнокультур- Султанова Л.Ю.,
ний розвиток
к. пед. н., с. н. с.,
особистості
завідувач відділу
педагога в
умовах
постіндустріальн
о-го суспільства
(2011-2013).

Меморандум про
взаєморозуміння та
взаємодію у
фундаментальних
наукових
дослідженнях у
галузі вищої
освіти;
Угоди про наукове
співробітництво;

1.Інститут
менеджменту і
психології ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти» НАПН
України.
2. Полтавський
національний
педагогічний
університет імені
В.Г. Короленка.
3. Київський
Національний

рівня науковотеоретичної
розробленості та
обґрунтування
доцільності
використання
інформаційних
технологій в
організації навчання
у вищих
педагогічних
навчальних закладах
і фактичного рівня
готовності
викладачів до
використання
інформаційних
технологій у власній
професійній
діяльності, а також
самоосвіти та
підвищення
кваліфікації в галузі
інформаційних
технологій.
Упродовж звітного
року співробітниками
відділу здійснено:
1. Апробацію
результатів
дослідження.
2. Узагальнено та
уточнено
експериментальні
дані.
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Відділ
педагогічної
естетики та
етики

Естетичні та
етичні основи
розвитку
педагогічної
майстерності
викладачів
вищих
педагогічних
навчальних
закладів
(2011-2013)

Отич О.М.,
д. пед. н., проф.,
завідувач відділу

Угоди про
співробітництво

університет імені
Тараса Шевченка.
4.Гімназія-інтернат
№13 м. Києва
5.ПереяслівХмельницький
Державний
педагогічний
університет імені
Григорія Сковороди
6.Кременчуцький
національний
університет імені
Михайла
Остроградського
Навчально-науковий
центр підвищення
кваліфікації та
професійної
адаптації
7.Навчальнонауковий центр ПТО
НАПН України.
1.Київський
професійнопедагогічний коледж
імені
А.С. Макаренка
2. Державна
спеціалізована
художня школаінтернат І-ІІІ
ступенів «Колегіум
мистецтв у
Опішному
3. Комунальний
заклад
«Малобілозерська
естетична гімназія-

Розроблено програми
та навчальнометодичне
забезпечення курсів
«Педагогіка»,
«Основи педагогічної
майстерності»,
«Основи
педагогічних
досліджень»,
«Культура мовлення
та основи
ораторського
мистецтва»,
«Психологія
спілкування» в яких
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інтернат «Дивосвіт»
Запорізької обласної
ради
4. Ірпінська
спеціалізована
загальноосвітня І-ІІІ
ступенів школа
художнього профілю
№1 ім.
А.С.Макаренка
5. Гімназія №267
Дарницького району
М.Києва
6. Інститут мистецтв
Національного
педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова
7. Інститут розвитку
дитини Уманського
державного
педагогічного
університету імені
Павла Тичини
8. Психологопедагогічний
факультет
Полтавського
національного
педагогічного
університету імені
В.Г. Короленка
9. Інститут
психологопедагогічної освіти
та мистецтв
Бердянського
державного
педагогічного

включено
мистецький
компонент до змісту
навчальних
дисциплін (автор
О.М.Отич),
методичний посібник
«Мистецтво у змісті
професійної
підготовки
майбутнього
педагога
професійного
навчання» (автор
О.М. Отич),
комплекс навчальнометодичного
забезпечення
викладання
психологопедагогічних
дисциплін (у 3-х
частинах)
«Мистецтво у
розвитку творчої
індивідуальності
майбутнього
педагога
професійного
навчання» (автор
О.М.Отич);
удосконалено рівень
педагогічної
майстерності
викладачів
мистецьких
дисциплін.
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Відділ
профорієнтації
і психології
професійного
розвитку

Психологія
професійної
орієнтації в
системі
педагогічної
освіти
(2011-2013)

Ігнатович О.М.,
к. психол. н., с.н.с.,
завідувач відділу

Угоди про
співробітництво.

університету
10. Київський
обласний інститут
післядипломної
освіти педагогічних
кадрів
11. Дитячий
оздоровчоекологічний центр
Оболонського
району м. Києва.
1.Донецький
Інститут
післядипломної
педагогічної освіти.
2.Інститут
інноваційної та
післядипломної
освіти Одеського
національного
університету
ім.І.Мечнікова.
3.Бердянський
державний
педагогічний
університет.
4.Кам’янецьПодільський
національний
університет імені
І.Огієнка.
5.Кременчуцький
національний
університет імені
М.Остроградського.
6.Гуманітарнопедагогічний коледж
Мукачівського
державного

Виявлено рівні
психологічної
готовності
педагогічних
працівників до
профорієнтаційної
діяльності, зокрема
рівні розвитку їх
профорієнтаційних
компетенцій та
інноваційної
культури.
Визначено провідну
роль та виключне
значення
професіографії у
професійній
орієнтації в системі
педагогічної освіти.
Визначено умови
створення
організованого
профорієнтаційного
простору.
Виявлено зв’язок
саморозвитку
старшокласників з їх
професійним
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університету.
7.Донецький
педагогічний
коледж.
8.Київська
спеціалізована
школа № 41
ім.З.Слюсаренка.
9.Київська
загальноосвітня
школа № 169.
10.Комсомольська
гімназія імені
В.Нижниченка.
11.Київський ліцей
№ 241
«Голосіївський».
12.Методичний
центр практичної
психології та
соціальної роботи
Управління освіти
Оболонської
державної
адміністрації.
13.Навчальнонауковий центр
професійнотехнічної освіти
НАПН України.
14.Київський
міський центр
зайнятості.

самовизначенням.
Встановлено
найбільш важливі для
реалізації навчальнопрофесійної
діяльності якості
майбутніх педагогів.
Відстежено динаміку
змін їх професійного
самоставлення.
З’ясовано
особливості перебігу
процесу розвитку в
майбутніх педагогів
професійної
мотивації.
Встановлено
параметри
психологічної
готовності
педагогічних
працівників до
профорієнтаційної
роботи в умовах
ПТНЗ.
Виявлено причини
безробіття серед
педагогічних
працівників,
визначено мотиви їх
звільнення,
відстежено їх
найпоширеніші
психічні стани.
Визначено
найважливіші
фактори позитивної
динаміки
психологічної
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Відділ
педагогічної
психології і
психології
праці.

Психологічні
умови розвитку
духовної
культури
педагогічного
персоналу
(2011-2013).

Помиткін Е.О.,
д. психол. н., проф.,
завідувач відділу.

Наказ МОН
України №
389 від
09.07.2002 р.

Угоди про
науковометодичне
співробітниц-тво

1. Гімназія № 153
імені О.С. Пушкіна
м. Київ;
2. Колегіум «Олімп»
м. Києва;
3. Миколаївська
спеціалізована
школа «Академія
дитячої творчості»,
м. Миколаїв;
4. Навчальнонауковий центр
професійнотехнічної освіти
НАПН України,
м. Київ;
5. Новомосковсь-кий
колегіум № 11
Дніпропетровсь-кої
області.

готовності
педагогічних
працівників та
студентів до
профорієнтаційної
діяльності.
Надано
кваліфіковану
психологічну
допомогу
педагогічним
працівникам з метою
підвищення рівня їх
духовної культури.
Удосконалено
організацію
навчально-виховного
процесу, здійснено
спільної
експериментальну
діяльність. Створено
психологопедагогічні умови,
сприятливі для
розвитку духовної
культури
педагогічних
працівників.
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Таблиця IV.1.

Упровадження результатів наукових досліджень
Теми НДР
1
Теоретикометодологічні і
методичні засади освіти
дорослих

Термін
виконання
НДР
2
2011-2013

Упроваджені результати НДР
3
Наукова продукція:
1. Освіта дорослих: теоретичні
і методологічні засади:
[монографія] / авт. кол.: Л.Б.
Лук’янова, О.В. Аніщенко та
ін. – К., 2013. – 271, [1] c.

Етапи
Рівні
впровадження
впровадження
результатів НДР
результатів НДР
4
5
За 2013 рік
Перший
Всеукраїнський

Об’єкти впровадження
результатів НДР
6
1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України.
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського.
3. Національна парламентська
бібліотека України.
4. Книжкова палата України.
5. Харківська державна наукова
бібліотека ім. В.Г. Короленка.
6. Львівська національна наукова
бібліотека України імені
В. Стефаника.
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького.
8. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки.
9. Бібліотека Адміністрації
Президента України.
10. Кабінет Міністрів України.
11. Відділ з питань науки.
12. Верховна Рада України.
13. Державна бібліотека для
юнацтва.
14. Державна науковопедагогічна бібліотека України
ім. В.О. Сухомлинського.
15. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПНУ.
16. Інститут педагогіки НАПНУ
17. Інститут психології ім.
Г. С. Костюка НАПНУ.
18. Інститут проблем виховання
НАПНУ.

Соціальний ефект
упровадження результатів
НДР
7
Підвищення ефективності
професійного навчання
дорослих.
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19. Інститут спеціальної
педагогіки НАПНУ.
20. Інститут вищої освіти
НАПНУ.
21. Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання
НАПНУ.
22. Інститут обдарованої дитини
НАПНУ.
23. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПНУ.
24. ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди».
25. Вінницький державний
педагогічний університет.
26. Житомирський державний
університет.
27. Черкаський національний
університет.
28. Уманський державний
педагогічний університет.
29. Національний педагогічний
університет ім.М.П.
Драгоманова.
30. Київський професійнопедагогічний коледж
ім. А. Макаренка.
31. Інститут професійнотехнічної освіти НАПНУ.
Перший
2. Професійне навчання
дорослого населення:
теоретико-методологічні
засади: [монографія] / авт. кол.:
Ничкало Н.Г., Радкевич В.О.,
Щербак О.І., Дорошенко Н.І.,
Василенко О.В., Скульська
В.Є. – Кіровоград: Імекс-ЛТД,

Всеукраїнський

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського
3. Національна парламентська
бібліотека України
4. Книжкова палата України
5. Харківська державна наукова

Підвищення рівня
професійної підготовки та
перепідготовки дорослих.
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2013. – 266 с. (15,0 др. арк.).

бібліотека ім. В.Г. Короленка
6. Львівська національна наукова
бібліотека України імені
В. Стефаника
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького
8. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки
9. Державна науково-педагогічна
бібліотека України
ім. В.О. Сухомлинського
10. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПНУ
11. Інститут педагогіки НАПНУ
12. Інститут психології ім.
Г. С. Костюка НАПНУ
13. Інститут проблем виховання
НАПНУ
14. Інститут спеціальної
педагогіки НАПНУ
15. Інститут соціальної та
політичної психології НАПНУ
16. Інститут професійнотехнічної освіти НАПНУ
17. Інститут вищої освіти
НАПНУ
18. Інститут обдарованої дитини
НАПНУ
19. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПНУ
20. ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет імені
ригорія Сковороди»
21. Вінницький державний
педагогічний університет
22. Житомирський державний
університет
23. Черкаський національний
університет
24. Уманський державний
педагогічний університет
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25. Полтавський державний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка
26. Хмельницький національний
університет
27. Національний педагогічний
університет ім.М.П. Драгоманова
28.Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів
29. Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
імені М.В.Остроградського
30. Вінницький обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників
31. Чернівецький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
32. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
33. Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
34. Донецький інститут
післядипломної освіти
інженерно-педагогічних
працівників ДВНЗ "Університет
менеджменту освіти"
35. Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання
НАПНУ
36. Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти»
37. Київський професійнопедагогічний коледж
ім. А. Макаренка
1. Київський професійнопедагогічний коледж
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ім. А. Макаренка.
3. Монографія “Формування
наукової картини світу у
дорослих” (10,0 др. арк.).
Рукопис.
4. Концепція розвитку освіти
дорослих в Україні / укл.
Лук’янова Л.Б. – Ніжин: П.П.
Лисенко, 2011. – 24с.

Науково-виробнича
продукція:
1. Сучасні технології освіти
дорослих: посіб. / авт. кол.:
Л.Б. Лук’янова, О.В. Аніщенко,
Л.Є. Сігаєва, С.В. Зінченко,
О.В. Баніт, Н.І. Дорошенко. –
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –

Перший

Локальний

Перший

Всеукраїнський

Перший

Всеукраїнський

1. Університет менеджменту
освіти.
2. Кримський республіканський
інститут післядипломної
педагогічної освіти.
3. Черкаський національний
університет ім. Богдана
Хмельницького.
4. Житомирський державний
університет імені Івана Франка.
5. Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського.
6. Національна академія
управління при Президентові
України.
7. Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості
України.
8. ДВНЗ Криворізький
національний університет
Криворізький економічний
інститут.
9. Київський професійнопедагогічний коледж ім. Антона
Макаренка.
10. Науково-методичний центр
професійно-технічної освіти та
підвищення кваліфікації
інженерно-педагогічних
працівників Хмельницької
області.
1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського
3. Національна парламентська
бібліотека України

Підвищення рівня
професійної
компетентності дорослих.

Підвищення рівня
розвитку вітчизняної
освіти дорослих в
контексті глобалізації,
європейської інтеграції.

Використання у
навчальному процесі
сучасних технологій освіти
дорослих.
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182 с. (10,5 др. арк.).

4. Книжкова палата України
5. Харківська державна наукова
бібліотека ім. В.Г. Короленка
6. Львівська національна наукова
бібліотека України імені
В. Стефаника
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького
8. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки
9. Державна науково-педагогічна
бібліотека України
ім. В.О. Сухомлинського
10. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПНУ
11. Інститут педагогіки НАПНУ
12. Інститут психології ім.
Г. С. Костюка НАПНУ
13. Інститут проблем виховання
НАПНУ
14. Інститут спеціальної
педагогіки НАПНУ
15. Інститут соціальної та
політичної психології НАПНУ
16. Інститут професійнотехнічної освіти НАПНУ
17. Інститут вищої освіти
НАПНУ
18. Інститут обдарованої дитини
НАПНУ
19. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПНУ
20. ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»
21. Вінницький державний
педагогічний університет
22. Житомирський державний
університет
23. Черкаський національний
університет
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24. Уманський державний
педагогічний університет
25. Полтавський державний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка
26. Хмельницький національний
університет
27. Національний педагогічний
університет ім.М.П. Драгоманова
28.Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів
29. Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
імені М.В.Остроградського
30. Вінницький обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників
31. Чернівецький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
32. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
33. Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти
34. Донецький інститут
післядипломної освіти
інженерно-педагогічних
працівників ДВНЗ "Університет
менеджменту освіти"
35. Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання
НАПНУ
36. Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти»
37. Київський професійнопедагогічний коледж
ім. А. Макаренка
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2. Методичні рекомендації
“Методичні засади підвищення
графічної грамотності
робітників за кредитномодульною системою” (1,5 др.
арк.). Рукопис.
Довідкова продукція:
Термінологічний словник
«Освіта дорослих» (4,0 др.
арк.). Рукопис.

Інформаційнотехнологічне
забезпечення
професійної підготовки
сучасного вчителя

2011-2013

Наукова продукція:
Підготовка сучасного вчителя:
інформаційно-технологічне
забезпечення : монографія / За
ред. О. І. Огієнко; Авт. кол.: О.
І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю.
С. Красильник, Л. О. Мільто,
Ю. Л. Радченко,
Т.О. Гончарук, К.В.Годлевська,
Н.І.Вінник. – Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2013. – 224 с.

Перший

Локальний

Перший

Локальний

Перший

Всеукраїнський

1. Міжрегіональний центр
професійно-технічної освіти з
будівництва.

1. Київський професійнопедагогічний коледж
ім. А. Макаренка.
2. Переяслав-Хмельницький ДПУ
імені Г.С. Сковороди.
3. Ніжинський державний
університет ім. Миколи Гоголя.
1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека імені
В.І.Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова
бібліотека України імені
В.Стефаника;
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М.Горького;
8. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
9. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
10. ДНВЗ Університет
менеджменту освіти;
11. Державна науковопедагогічна бібліотека України
імені В.О.Сухомлинського;
12. Кіровоградський державний

Підвищення графічної
грамотності робітників.

Підвищення рівня
професійної
компетентності дорослих.

Сприятиме підвищенню
ефективності професійної
підготовки майбутніх
вчителів, завдяки
впровадженню
інформаційнотехнологічного
забезпечення.
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Науково-виробнича
продукція:
1. Теорія і технологія
розв’язання педагогічних
задач : посіб. / Мільто Л. О. –
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
– 156 с. (9 др. ар.).

педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
13. Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини;
14. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
15. Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С.Макаренка;
16. Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка;
17. Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
імені М.В.Остроградського;
18. Полтавський державний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка;
19. Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова;
20. Черкаський державний
університет імені Богдана
Хмельницького;
21. Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського;
22. Лебединський педагогічний
коледж імені Антона Макаренка;
23. Київський професійнопедагогічний коледж імені
Антона Макаренка
Перший

Всеукраїнський

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека імені
В.І.Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова

Сприятиме формуванню
професійних умінь і
навичок вчителя,
забезпечує вдосконалення
педагогічної майстерності
вчителя і розвиток її основ
у студентів.
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бібліотека імені В.Г.Короленка;
6.Львівська національна наукова
бібліотека України імені
В.Стефаника;
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М.Горького;
8. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
9. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
10. ДНВЗ Університет
менеджменту освіти;
11. Державна науковопедагогічна бібліотека України
імені В.О.Сухомлинського;
12. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
13. Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини;
14. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
15. Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С.Макаренка;
16. Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка;
17. Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
імені М.В.Остроградського;
18. Полтавський державний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка;
19. Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова;
20. Черкаський державний
університет імені Богдана
Хмельницького;
21. Вінницький державний
педагогічний університет імені
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Михайла Коцюбинського;
22. Лебединський педагогічний
коледж імені Антона Макаренка;
23. Київський професійнопедагогічний коледж імені
Антона Макаренка.
2. Посібник «Методи теорії
ймовірностей і математичної
статистики у підготовці
майбутнього вчителя до
науково-дослідної роботи» (9,0
дрк. арк.). Рукопис.
3. Методичні рекомендації
“Дистанційна педагогічна
освіта: зарубіжний та
вітчизняний досвід”
(3,0 др. арк.). Рукопис.

4. Методичні
рекомендації “Методика
викладання економіки:
інформаційно-технологічний
супровід” (3,0 др. арк.).
Рукопис.
5. Методичні
рекомендації «Сучасні
інформаційні технології у
професійній підготовці
майбутніх вчителів:
психологічний аспект» (3,0 др.
арк.). Рукопис.
6. Методичні
рекомендації “Психологопедагогічні умови
інформаційно - технологічного
забезпечення підготовки

Перший

Перший

Локальний

Національний педагогічний
університет імені М.П.
Драгоманова.

Локальний

Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С. Макаренка.

Сприятиме підвищенню
якості підготовки
майбутнього вчителя до
науково-дослідної роботи.

Сприятиме розробці нових
підходів до розвитку
дистанційної педагогічної
освіти, із урахуванням
інноваційних надбань
світового досвіду.

Національний університет ДПС
України, м. Ірпінь
Перший

Перший

Локальний

Локальний

Сприятиме підвищенню
якості викладання з курсу
«Методика викладання
економіки»
Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти.

Забезпечить врахування
психологічних аспектів
при використанні
інформаційні технології у
професійній підготовці
майбутніх вчителів.

Університет менеджменту освіти
НАПН України.
Перший

Локальний

Сприятиме підвищенню
якості підготовки
майбутнього викладача в
умовах магістратури.
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майбутнього викладача в
умовах магістратури”
(2,0 др.арк.). Рукопис.
7. Методичні рекомендації
“Особливості використання
сучасних інформаційних
технологій в професійній
підготовці майбутніх вчителів
в умовах коледжу”
(2,0 др. арк.). Рукопис.
8. Методичні рекомендації
“Cучасні інформаційні
технології у формуванні
економічної культури
майбутнього вчителя” (1,5 дрк.
арк.). Рукопис.
Навчальна продукція:
Робочої навчальної програми
“Методика викладання
економіки”
(1,0 др. арк.). Рукопис.
Загальнокультурний
розвиток особистості
педагога в умовах
постіндустріального
суспільства

2011-2013

Наукова продукція:
1. Колективна монографія
«Полікультурна освіта в
контексті загальнокультурного
розвитку особистості педагога»
(13,0 др. арк.). Рукопис.

2. Монографія «Епістимологія
українознавства: педагогічний
контекст»
(8,0 др. арк.). Рукопис.
Науково-виробнича
продукція:

Перший

Локальний

Київський професійнопедагогічний коледж імені А.С.
Макаренка

Забезпечить методичний
супровід використання
сучасних інформаційних
технологій в педагогічних
коледжах.

Національний університет ДПС
України, м. Ірпінь.
Перший

Локальний

Сприятиме підвищенню
ефективності формування
економічної культури
майбутнього вчителя.
Національний університет ДПС
України, м. Ірпінь.

Перший

Локальний

Забезпечить підвищення
рівня підготовки
майбутнього вчителя
економіки.

Перший

Локальний

Інститут менеджменту і
психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України.
Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка.

Підвищення рівня
загальнокультурного
розвитку: формування
педагога як «людини
культури», здатної до
міжкультурної взаємодії.

Перший

Локальний

Київський Національний
університет імені Тараса
Шевченка

Підвищення рівня
українознавчих знань в
постмодерністській
педагогічній освіті.
постнекласичного типу
науки
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1. Посібник «Готовність до
роботи з батьками як складова
професійної майстерності
соціального педагога, класного
керівника»
(6,0 др. арк.). Рукопис.
2. Посібник «Толерантність як
ціннісна основа професійної
діяльності педагога»
(6,0 др. арк.). Рукопис.
3. Посібник «Культурна
ідентичність педагога в
сучасному суспільстві» (6,0 др.
арк.). Рукопис.
4. Посібник «Професійна етика
майбутніх педагогів»
(6,0 др. арк.). Рукопис.
5. Методичні
рекомендації «Теоретичні і
методичні засади
полікультурної освіти
викладача вищого навчального
закладу»
(2,0 др. арк.). Рукопис.
6. Методичні рекомендації
«Основи інноваційного стилю
педагогічної діяльності
вчителя»
(3,0 др. арк.). Рукопис.
7. Методичні рекомендації
«Біографічні дослідження в
дискурсі розвитку культури
педагога»
(3,0 др. арк.). Рукопис.

Перший

Локальний

Гімназія-інтернат №13 м. Києва

Підвищення рівня
кваліфікації як складова
професійної майстерності
соціального педагога,
класного керівника

Перший

Локальний

Переяслів-Хмельницький
Державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди

Підвищення рівня
толерантності як
професійної основи
діяльності педагога.

Перший

Локальний

Інститут менеджменту і
психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України.

Формування культурної
ідентичності сучасного
педагога

Перший

Локальний

Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка.

Підвищення рівня
професійної етики
майбутніх педагогів

Перший

Локальний

Інститут менеджменту і
психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України.

Формування теоретичних і
методичних засад
полікультурної освіти
викладача вищого
навчального закладу

Перший

Локальний

Інститут менеджменту і
психології ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН
України.

Формування основ
інноваційного стилю
педагогічної діяльності
вчителя

Перший

Локальний

Кременчуцький національний
університет імені Михайла
Остроградського Навчальнонауковий центр підвищення
кваліфікації та професійної

Підвищення рівня
обізнаності з
біографічними
дослідження в дискурсі
розвитку культури
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8. Методичні рекомендації
«Основи інноваційної
діяльності в системі
загальнокультурного розвитку
особистості педагога» (1,0 др.
арк.). Рукопис.
Естетичні та етичні
основи розвитку
педагогічної
майстерності викладачів
вищих педагогічних
навчальних закладів

2011-2013

Наукова продукція:
Монографія “Розвиток
педагогічної майстерності
викладачів музичних
дисциплін вищих навчальних
закладів України”
(15,0 др. арк.). Рукопис.

Науково-виробнича
продукція:
1. Коновець С.В. Естетичні та
етичні засади оптимізації
професійної діяльності
викладачів образотворчого
мистецтва вищих навчальних
закладів: посібник/
С.В.Коновець.-Кіровоград:
«Імекс», 2013.- 137 с.

адаптації

педагога

Перший

Локальний

Навчально-науковий центр ПТО
НАПН України

Підвищення рівня
обізнаності з основами
інноваційної діяльності в
системі
загальнокультурного
розвитку особистості
педагога

Перший

Локальний

1. Інститут мистецтв
національного педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова;
2. Полтавський національний
педагогічний університету імені
В.Г.Короленка;
3. Бердянський державний
педагогічний університет; 4.
Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини; 5. Київський
професійно-педагогічний коледж
імені
А.С. Макаренка;
6. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів.

Сприятиме підвищенню
рівня педагогічної
майстерності викладачів
музичноготмистецтва за
рахунок уведегння до
професійного
інструментарію здобутків
відомих митців.

Перший

Всеукраїнський

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова
бібліотека України ім.
В.Стефаника:
7. Одеська національна наукова

Оптимізація професійної
діяльності викладачів
образотворчого мистецтва
вищих навчальних
закладів
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бібліотека імені М. Горького;
8. Державна науково-педагогічна
бібліотека імені
В.О.Сухомлинського;
9. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
10. Інститут вищої освіти НАПН
України;
11. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
12. Інститут проблем виховання
НАПН України;
13. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПН України;
14. Інститут психології імені Г.
С. Костюка НАПН України;
15. Інститут обдарованої дитини
НАПН України;
16. Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України;
17. Національний педагогічний
університет імені
М.П.Драгоманова;
18. Київський університет імені
Б.Грінченко;
19. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
20. Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини;
21. Бердянський державний
педагогічний університет;
22. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
23. Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С.Макаренка;
24. Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди;
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25. Херсонський державний
університет;
26. Полтавський Національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка;
27. Чернігівський державний
педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка;
28. Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка;
29. Харківський Національний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди;
30. Ніжинський державний
педагогічний університет імені
М.Гоголя;
31. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького;
32. Прикарпатський
національний університет ім.
Василя Стефаника;
33. Рівненський державний
гуманітарний університет;
34. Закарпатський художній
інститут;
35. Львівська національна
академія мистецтв;
36. Лебединський педагогічний
коледж імені Антона Макаренка;
37. Богуславський педагогічний
коледж імені І. С. НечуяЛевицького;
38. Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
імені О.Остроградського;
39. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
40. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
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41. Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
42. Волинський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
43. Чернівецький обласний
інститут післядипломної освіти
44. Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників;
45. Хмельницький обласний
інститут післядипломної освіти;
46. Ірпінська загальноосвітня І-ІІІ
ступенів Школа художнього
профілю імені А.С.Макаренка;
47. Малобілозерська естетична
гімназія «Дивосвіт»;
48. Київський Національний
університет культури та
мистецтв;
49. Київська дитяча академія
мистецтв;
50. Державна спеціалізована
художня школа - інтернат І-ІІІ
ступенів «Колегія мистецтв у
Опішні».
1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова
бібліотека України ім.
В.Стефаника:
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького;
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8. Державна науково-педагогічна
бібліотека імені
В.О.Сухомлинського;
9. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
10. Інститут вищої освіти НАПН
України;
11. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
12. Інститут проблем виховання
НАПН України;
13. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПН України;
14. Інститут психології імені Г.
С. Костюка НАПН України;
15. Інститут обдарованої дитини
НАПН України;
16. Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України;
17. Національний педагогічний
університет імені
М.П.Драгоманова;
18. Київський університет імені
Б.Грінченко;
19. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
20. Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини;
21. Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського;
22. Бердянський державний
педагогічний університет;
23. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
24. Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С.Макаренка;
25. Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
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2. Соломаха С.О. Розвиток
педагогічної майстерності
викладачів музичного
мистецтва та світової
художньої культури : посібник
/С.О. Соломаха.-Кіровоград:
«Імекс», 2013.- 135 с.

Перший

Всеукраїнський

університет імені Григорія
Сковороди;
26. Херсонський державний
університет;
27. Полтавський Національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка;
28. Чернігівський державний
педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка;
29. Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки;
30. Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка;
31. Харківський Національний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди;
32. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького;
33. Ніжинський державний
педагогічний університет імені
М. Гоголя;
34. Ізмаїльский державний
гуманітарний інститут;
35. Київський професійнопедагогічний коледж
імені Антона Макаренка;
36. Лебединський педагогічний
коледж імені Антона Макаренка;
37. Богуславський педагогічний
коледж імені І. С. НечуяЛевицького;
38. Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
імені О.Остроградського;
39. Волинський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
40. Київський обласний інститут
післядипломної освіти

Зростання рівня
розвиненості педагогічної
майстерності викладачів
музичного мистецтва та
художньої культури
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педагогічних кадрів;
41. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
42. Кіровоградський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського;
43. Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
44. Чернівецький обласний
інститут післядипломної освіти
45. Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників;
46. Ірпінська загальноосвітня І-ІІІ
ступенів Школа художнього
профілю імені А.С.Макаренка;
47. Малобілозерська естетична
гімназія «Дивосвіт»;
48. Київський Національний
університет культури та
мистецтв;
49. Київська дитяча академія
мистецтв;
50. Державна спеціалізована
художня школа - інтернат І-ІІІ
ступенів «Колегія мистецтв у
Опішні».
Для 3-4:
1. Інститут мистецтв
національного педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова;
2. Полтавський національний
педагогічний університету імені
В.Г.Короленка;
3. Бердянський державний
педагогічний університет; 4.
Уманський державний
педагогічний університет імені
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Павла Тичини; 5. Київський
професійно-педагогічний коледж
імені
А.С. Макаренка;
6. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
7. Малобілозерська естетична
гімназія-інтернат «Дивосвіт»»
Запорізької обл. ради;
8. Державна спеціалізована
художня школа-інтернат І-ІІІ
ступеня «Колегіум мистецтв у
Опішні»;
9. Ірпінська загальноосвітня І-ІІІ
ступенів Школа художнього
профілю імені А.С.Макаренка;
10. Гімназія № 267 ; 11. Дитячий
оздоровчий екологічний центр
Оболонського району.
1. Інститут мистецтв
національного педагогічного
університету імені
М.П. Драгоманова;
2. Полтавський національний
педагогічний університету імені
В.Г.Короленка;
3. Бердянський державний
педагогічний університет; 4.
Уманський державний
педагогічний університет імені
Павла Тичини; 5. Київський
професійно-педагогічний коледж
імені
А.С. Макаренка;
6. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
Київський професійнопедагогічний коледж імені
А.С. Макаренка
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3. Посібник “Естетичні та
етичні засади розвитку
педагогічної майстерності
викладачів філологічних
дисциплін” (8,0 др. арк.).
Рукопис.

4. Посібник “Розвиток
педагогічної майстерності
педагогів-музикантів у вищих
навчальних закладах України у
кінці ХІХ – першій половині
ХХ століття” (8,0 др. арк.).
Рукопис.

Перший

Перший

Локальний

Локальний

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова
бібліотека України ім.
В.Стефаника:
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького;
8. Державна науково-педагогічна
бібліотека імені
В.О.Сухомлинського;
9. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
10. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
11. Інститут проблем виховання
НАПН України;
12. Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти" НАПН
України;
13. Інститут обдарованої дитини
НАПН України;
14. Інститут психології імені Г.
С. Костюка
НАПН України;
15. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПН України;
16. Київський національний
університет імені Тараса
Шевченко;
17. Національний педагогічний
університет імені

Сприятиме формуванню
етико-естетичної
спрямованості
педагогічної дії викладачів
філологічних дисциплін.
Сприятиме подальшому
розвитку досвіду
педагогічної майстерності
викладачів музичного
мистецтва.
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5. Методичні рекомендації
“Естетичні основи розвитку
педагогічної майстерності
викладачів вищих
педагогічних навчальних
закладів”
(3,0 др. арк.). Рукопис.

Навчальна продукція:
Підручник “Основи
педагогічної майстерності
викладача професійної школи”
(10,0 др. арк.). Рукопис.
Довідкова продукція:
Штома Л.Н Естетичні та
етичні основи розвитку
педагогічної майстерності
викладачів вищих педагогічних
навчальних
закладів:бібліографічний
показчик / Л.Н.Штома .Кіровоград: «Імекс», 2013.- 187
с.

Перший

Локальний

Перший

Локальний

Перший

Всеукраїнський

М.П.Драгоманова;
18. Київський університет імені
Б.Грінченко;
19. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
20. Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини;
21. Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського;
22. Бердянський державний
педагогічний університет;
23. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
24. Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С.Макаренка;
25. Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди;
26. Херсонський державний
університет;
27. Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка;
28. Чернігівський державний
педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка;
29. Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки;
30. Глухівський Національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка;
31. Харківський Національний
педагогічний університет імені
Григорія Сковороди;
32. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького

Сприятиме підвищенню
рівня використання
новітніх технологій
естетичного виховання
студентів викладачами
ВНЗ

Формування базового
рівня педагогічної
майстерності у студентів
професійно-педагогічних
навчальних закладів.
Бібліографічне
забезпечення дослідження
проблеми розвитку
педагогічної майстерності
викладачів вищих
педагогічних навчальних
закладів
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33. Ніжинський державний
педагогічний університет імені
М.Гоголя;
34. Ізмаїльский державний
гуманітарний інститут;
35. Київський професійнопедагогічний коледж
імені Антона Макаренка;
36. Лебединський педагогічний
коледж імені Антона Макаренка;
37. Богуславський педагогічний
коледж імені І. С. НечуяЛевицького;
38. Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
імені О.Остроградського;
39. Волинський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
40. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
41. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
42. Кіровоградський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського;
43. Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
44. Чернівецький обласний
інститут післядипломної освіти
45. Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників;
46. Ірпінська загальноосвітня І-ІІІ
ступенів Школа художнього
профілю імені А.С.Макаренка;
47. Малобілозерська естетична
гімназія «Дивосвіт»;
48. Київський Національний
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Компетентнісний підхід
до підготовки
педагогічного персоналу
у зарубіжних країнах

2011-2013

університет культури та
мистецтв;
49. Київська дитяча академія
мистецтв;
50. Державна спеціалізована
художня школа - інтернат І-ІІІ
ступенів «Колегія мистецтв у
Опішні».
1. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького;
2. Хмельницький національний
університет.

Наукова продукція:
1. Колективна монографія
«Компетентнісний підхід до
підготовки педагогів у
зарубіжних країнах: теорія і
практика»
(17,5 др. арк.). Рукопис.

Перший

Локальний

2. Монографія «Емоції в
системі навчання і освіти»
(12,0 др. арк.). Рукопис.

Перший

Локальний

1. Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»;
2. Хмельницький національний
університет.

Перший

Локальний

1. Національний педагогічний
університет ім.
М.П. Драгоманова;
2. Хмельницький національний
університет.

Формування ефективної
системи професійного
навчання й підготовки
педагогів засобами
формальної та
неформальної освіти.

Перший

Локальний

1. Ніжинський державний

Обґрунтування
методичних рекомендацій

Науково-виробнича
продукція:
1. Методичні рекомендації
«Освіта дорослих як галузь
розвитку компетентності
педагога ВНЗ»
(4,0 др. арк.). Рукопис.
2. Методичні рекомендації

На основі обґрунтування
комплексу нових вимог до
професійної
компетентності педагогів
поглиблено розуміння
сучасних підходів до
їхньої професіоналізму в
різних освітніх системах.
Обґрунтування ролі емоцій
у навчально-виховному
процесі як необхідної
складової гуманістичного,
особистісно орієнтованого
підходів в освіті, що
сприяє мотивації
майбутніх фахівців до
пізнання й саморозвитку
впродовж життя, а також
формуванню умінь
проектувати професійну
діяльність у контексті її
оптимізації,
індивідуалізації,
природовідповідності.
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«Формування інклюзивної
компетентності вчителя в
університетах Швейцарії»
(3,0 др. арк.). Рукопис.

університет імені Миколи
Гоголя;
2. Хмельницький національний
університет.

для професійної
підготовки та
перепідготовки
педагогічних працівників
до здійснення
інклюзивного навчання в
загальноосвітніх закладах

України.

Психологія професійної
орієнтації в системі
педагогічної освіти

2011-2013

3. Методичні рекомендації
«Компетентнісний підхід до
підготовки педагогічного
персоналу для дошкільних
закладів ФРН» (2,0 др. арк.).
Рукопис.

Перший

Локальний

1. Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка;
2.Хмельницький національний
університет.

4. Методичниі рекомендації
«Розвиток міжкультурної
компетентності вчителів у
США, Великій Британії,
Канаді, Австралії» (4,0
др. арк.). Рукопис.
Наукова продукція:
Монографія «Психологія
професійної орієнтації в

Перший

Локальний

1. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького;
2. Хмельницький національний
університет.

Перший

Локальний

Перший

Локальний

системі педагогічної освіти»
(15,5 др. арк.). Рукопис.
Науково-виробнича
продукція:
1. Посібник
«Психодіагностичне
забезпечення профорієнтації в

Для 1-4:
1. Донецький Інститут
післядипломної педагогічної
освіти;
2. Інститут інноваційної та
післядипломної освіти Одеського
національного університету
ім.І.Мечнікова;
3. Бердянський державний
педагогічний університет;
4. Кам’янець-Подільський
національний університет імені

Обґрунтування
методичних рекомендацій
для компетентнісно
орієнтованої професійної
підготовки педагогів
дошкільних навчальних
закладів як самостійних,
ініціативних,
відповідальних громадян,
здатних ефективно
взаємодіяти у виконанні
соціальних, виробничих і
економічних завдань
розвитку суспільства.
Обґрунтування
методичних рекомендацій
для підготовки майбутніх
учителів до професійної
діяльності у
полікультурному
навчальному середовищі.
Сприяє підвищенню якості
та ефективності
професійної орієнтації в
системі педагогічної
освіти.

Забезпечує ефективну
профорієнтаційну
діяльність у вищих
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системі педагогічної освіти»
(11,0 др. арк.). Рукопис.

2. Посібник «Професіограми
професій педагогічного
спрямування»
(4,0 др. арк.). Рукопис.

Навчальна продукція
Підручник «Професійна
орієнтація»
(11,5 др. арк.). Рукопис.

Психологічні умови
розвитку духовної
культури педагогічного
персоналу

2011-2013

Науково-виробнича
продукція:
1. Психологічні засади
розвитку духовної культури
педагогічного персоналу:
посібник / за ред.
Е.О. Помиткіна,
З.Л. Становських. –
Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –
174 с.

Перший

Локальний

Перший

Локальний

Перший

Всеукраїнський

І.Огієнка;
5. Кременчуцький національний
університет імені
М.Остроградського;
6. Гуманітарно-педагогічний
коледж Мукачівського
державного університету;
7. Донецький педагогічний
коледж;
8. Київська спеціалізована школа
№ 41 імені З.Слюсаренка;
9. Київська загальноосвітня
школа № 169;
10. Комсомольська гімназія імені
В.Нижниченка;
11. Київський ліцей № 241
«Голосіївський»;
12. Методичний центр
практичної психології та
соціальної роботи Управління
освіти Оболонської державної
адміністрації;
13. Навчально-науковий центр
професійно-технічної освіти
НАПН України;
14. Київський міський центр
зайнятості.

педагогічних, професійнопедагогічних навчальних
закладах І-ІV рівнів
акредитації та інститутів
післядипломної
педагогічної освіти,
педагогічних класах та
університетах майбутнього
вчителя, центрах
зайнятості.

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова
бібліотека України ім.
В.Стефаника:
7. Одеська національна наукова

Підвищення ефективності
професійної діяльності
педагогічного персоналу
шляхом удосконалення
психолого-педагогічних
засобів розвитку духовної
культури педагога через
різні форми психологічної
роботи.

Дозволяє розширити
досвід практичного
використання
професіографічних
матеріалів у
профорієнтаційній роботі
педагогічних працівників.
Сприяє підвищенню рівня
профорієнтаційної
компетентності
особистості.
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бібліотека імені М. Горького;
8. Державна науково-педагогічна
бібліотека імені
В.О.Сухомлинського;
9. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
10. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
11. Інститут педагогіки НАПН
України;
12. Інститут психології імені Г. С.
Костюка НАПН України;
13. Інститут проблем виховання
НАПН України;
14. Інститут спеціальної
педагогіки НАПН України;
15. Інститут соціальної та
політичної психології НАПН
України;
16. Інститут вищої освіти НАПН
України;
17. Інститут інформаційних
технологій і засобів навчання
НАПН України;
18. Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України;
19. Інститут обдарованої дитини
НАПН України;
20. Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти" НАПН
України;
21. Навчально-науковий центр
професійно-технічної освіти
НАПН України;
22. Український науковометодичний центр практичної
психології і соціальної роботи;
23. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПН України;
24. Національний авіаційний
університет
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25. Київський університет імені
Б.Грінченко;
26. Київський національний
університет імені Тараса
Шевченко;
27. Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського;
28. Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини;
29. Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка;
30. Національний педагогічний
університет імені
М.П.Драгоманова;
31. Запорізький національний
університет
32. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
33. Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника;
34. Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка;
35. Ніжинський державний
університеті імені Миколи
Гоголя
36. Дніпропетровський
національний університет імені
Олеся Гончара;
37. Миколаївський національний
університет імені
В.О.Сухомлинського;
38. Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова;
39. Сумський державний
педагогічний університет імені
А.С.Макаренка;
40. Тернопільський національний
технічний університет імнеі Івана
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Полюя;
41. Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна;
42. Херсонський державний
університет;
43. Хмельницький національний
університет;
44. Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького;
45. Запорізький педагогічний
коледж;
46. Київський професійнопедагогічний коледж
імені Антона Макаренка;
47. Кременчуцьке педагогічне
училище;
48. Київський педагогічний
коледж імені К.Д.Ушинського;
49. Богуславський педагогічний
коледж імені І.С. НечуяЛевицького;
50. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
51. Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського;
52. Волинський обласний
навчально-методичний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
53. Вінницький обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників;
54. Кіровоградський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського;
55. Чернівецький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
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56. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
57. Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти;
58. Запорізький обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
59. ЗНЗ І-ІІ ступенів акредитації
(с. Гавронщина);
60. Український колеж імені
В.О.Сухомлинського (сш №272);
61. ТОВ колегіум «Олімп»
загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів;
62. Миколаївська спеціалізована
школа I-III ступеня мистецтв і
прикладних ремесел;
63. Спеціалізована школа №76
імені О.Гончара;
64. Ліцей "ЕКО" № 198;
65. Середня загальноосвітня
школа №35, м. Київ;
66. Вище прфесійне училище
№33;
67. Новомосковський колегіум
№11;
68. Прилуцький міський
методичний центр Управління
освіти прилуцької міської ради.
2. Помиткін Е.О. Психологічна
діагностика духовного
потенціалу особистості :
посібник / Е.О. Помиткін. —
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
— 144 с.

Перший

Всеукраїнський

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова

Сприяе більш повному
розкриттю потенціалу
педагогічної взаємодії
шляхом актуалізації
мотивів та психологічних
механізмів розвитку
духовного потенціалу
особистості.

190

бібліотека України ім.
В.Стефаника:
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького;
8. Державна науково-педагогічна
бібліотека імені
В.О.Сухомлинського;
9. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
10. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
11. Інститут педагогіки НАПН
України;
12. Інститут психології імені Г. С.
Костюка НАПН України;
13. Інститут проблем виховання
НАПН України;
14. Інститут обдарованої дитини
НАПН України;
15. Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти" НАПН
України;
16. Український науковометодичний центр практичної
психології і соціальної роботи;
17. Київський університет імені
Б.Грінченко;
18. Київський національний
університет імені Тараса
Шевченко;
19. Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка;
20. Національний педагогічний
університет імені
М.П.Драгоманова;
21. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
22. Ніжинський державний
університеті імені Миколи
Гоголя
23. Миколаївський національний
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університет імені
В.О.Сухомлинського;
24. Запорізький педагогічний
коледж;
25. Київський професійнопедагогічний коледж
імені Антона Макаренка;
26. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
27. Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського;
28. Волинський обласний
навчально-методичний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
29. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
30. Новомосковський колегіум
№11;
31. Ліцей "ЕКО" № 198;
32. Середня загальноосвітня
школа №35, м. Київ;
33. Вище прфесійне училище
№33;
34. Прилуцький міський
методичний центр Управління
освіти прилуцької міської ради.
3. Рибалка В.В. Психологія і
педагогіка праці особистості:
посібник / В.В. Рибалка. –
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 128 с.

Перший

Всеукраїнськй

1. Державний комітет
телебачення і радіомовлення
України;
2. Національна бібліотека
України імені В.І. Вернадського;
3. Національна парламентська
бібліотека України;
4. Книжкова палата України;
5. Харківська державна наукова
бібліотека імені В.Г.Короленка;
6. Львівська національна наукова

Сприяє удосконаленню
заходів із професіографії,
профорієнтації, відбору та
підбору кадрів, роботи з
персоналом, професійного
навчання і виховання,
формування професійної
майстерності, ефективного
здійснення професійної
діяльності працівника.
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бібліотека України ім.
В.Стефаника:
7. Одеська національна наукова
бібліотека імені М. Горького;
8. Державна науково-педагогічна
бібліотека імені
В.О.Сухомлинського;
9. Публічна бібліотека імені Лесі
Українки;
10. Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
11. Інститут педагогіки НАПН
України;
12. Інститут психології імені Г. С.
Костюка НАПН України;
13. Інститут проблем виховання
НАПН України;
14. Інститут обдарованої дитини
НАПН України;
15. Інститут вищої освіти НАПН
України;
16. Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України;
17. Державний вищий
навчальний заклад «Університет
менеджменту освіти" НАПН
України;
18. Український науковометодичний центр практичної
психології і соціальної роботи;
19. Львівський науковопрактичний центр професійнотехнічної освіти НАПН України;
20. Київський університет імені
Б.Грінченко;
21. Київський національний
університет імені Тараса
Шевченко;
22. Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка;
23. Національний педагогічний
університет імені
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М.П.Драгоманова;
24. Житомирський державний
університет імені Івана Франка;
25. Ніжинський державний
університеті імені Миколи
Гоголя
26. Миколаївський національний
університет імені
В.О.Сухомлинського;
27. Запорізький педагогічний
коледж;
28. Київський професійнопедагогічний коледж
імені Антона Макаренка;
29. Київський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
30. Полтавський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського;
31. Волинський обласний
навчально-методичний інститут
післядипломної освіти
педагогічних кадрів;
32. Житомирський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти;
33. Новомосковський колегіум
№11;
34. Ліцей "ЕКО" № 198;
35. Середня загальноосвітня
школа №35, м. Київ;
36. Вище прфесійне училище
№33.
4. Посібник «Мотиваційносмислові детермінанти
саморегуляції професійної
діяльності педагогів»
(8,0 др. арк.).

Перший

Локальний

Для 4-9:
1. Миколаївська школа мистецтв
та ремесел „Академія дитячої
творчості”;
2. Новомосковський колегіум №
11.;
3. ПДЮТ Солом’янського

Підвищення рівня
професійної діяльності
педагогів за рахунок
актуалізації цілісносмислових детермінантів її
саморегуляції.
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5. Методичні рекомендації
“Психодіагностика
особливостей невротичного
характера майбутнього
педагога” (2,5 др. арк.).

Перший

Локальний

6. Методичні рекомендації
“Сутність та методи духовноморальної самоактуалізації
майбутнього педагога” (2,5 др.
арк.).

Перший

Локальний

7. Методичні рекомендації
“Розвиток особистіснопрофесійних якостей духовної
культури педагогічних
працівників” (2,0 др. арк.).

Перший

Розвиток професійних
якостей педагогічних
працівників за допомогою
заходів з підвищення
духовної культури
особистості.
Наповнення
інтелектуального розвитку
педагогів та учнів
духовним змістом за
рахунок впровадження
відповідного
діагностичного та
тренінгового
інструментарію.

Локальний

Перший

Зниження рівня
психологічної напруги у
навчальних закладах
шляхом створення умов
розвитку психологічної
культури педагогічного
персоналу.
Поліпшення морального
клімату у педагогічних
колективах за допомогою
програми духовноморальної самоактуалізації
особистості.

Локальний

8. Методичні рекомендації
Перший
“Психологічні умови розвитку
інтелектуальної складової
духовної культури педагогічного
персоналу”
(2,0 др. арк.).

9. Методичні рекомендації
“Теоретичні засади розвитку
комунікативної складової
духовної культури
педагогічного персоналу” (2,0
др. арк.).

району;
4. Київська гімназія
ім. О. Пушкіна;
5. Навчально-науковий центр
професійно-технічної освіти
НАПН України;
6. Колегіум «Олімп».

Підвищення
продуктивності
комунікації між
учасниками педагогічного
процесу шляхом
застосування відповідного
інструментарію.

Локальний

За 2012 рік
Розвиток педагогічної
майстерності викладача

2010-2012

Наукова продукція:
1. Розвиток педагогічної

Другий

Всеукраїнський

Для 1, 2, 3, 4:
15 ВНЗ:
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вищого навчального
закладу непедагогічного
профілю в умовах
інформаційнотехнологічного
суспільства

майстерності викладача
вищого навчального закладу
непедагогічного профілю в
умовах інформаційнотехнологічного суспільства :
кол. моногр. / [І.А. Зязюн,
О.А. Лавріненко,
М.М. Солдатенко,
В.В. Пилипчук, О.М. Боровік,
О.М. Семеног, О.А. Грищенко,
М.П. Лещенко, В.Ф. Орлов,
Т.В. Іванова, О.В. Тринус,
О.С. Падалка; за ред.
І.А. Зязюна]. – К. : Пед. думка,
2012. – 390 с.
2. Солдатенко, М. М. Розвиток
педагогічної майстерності
викладача в умовах
інформаційного суспільства :
когнітивний аспект :
монографія / М.М. Солдатенко.
– К. : Пед. думка, 2012. – 168 с.
Науково-виробнича
продукція:
3. Іванова, Т. В. Культура
педагогічного менеджменту
викладача ВНЗ
непедагогічного профілю :
навч.-метод. посіб. /
Т.В. Іванова. – К. : Пед. думка,
2012. – 138 с.
4. Падалка, О. С. Економіка
освіти та управління :
навч.посіб. / О.С. Падалка,
І.С. Калинюк. – К. : Пед.думка,
2013. – 183 с.

Другий

Всеукраїнський

Другий

Всеукраїнський

Другий

Всеукраїнський

Кіровоградський національний
технічний університет;
Донецький державний
університет управління;
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
Національний технічний
університет України, «Київський
політехнічний інститут»,
Миколаївський державний
аграрний університет; Сумський
державний університет;
Запорізький національний
технічний університет;
Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут»;
Сумський національний аграрний
університет; Херсонський
державний університет; ІваноФранківський національний
технічний університет нафти і
газу; Миколаївський
національний університет імені
В.О.Сухомлинського, Навчальнонауковий інститут педагогічної
освіти; Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника, Педагогічний
інститут; Кременчуцький
національний університет імені
Михайла Остроградського;
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди.
14 навчальні заклади системи
загальної середньої освіти:
Житомирський обласний
педагогічний ліцей
Житомирської обласної ради;
Комунальний заклад Київської
обласної ради «ПереяславХмельницький ліцей-інтернат»;

1.Підвищення рівня
розвитку педагогічної
майстерності викладача
ВНЗ непедагогічного
профілю в умовах
інформаційнотехнологічного
суспільства.

2. Підвищення
ефективності
самоосвітньої пізнавальної
діяльності суб’єкта
навчання і виховання.

3. Підвищення культури
педагогічного
менеджменту викладачів
непедагогічного профілю
дозволяють розширити
уяву про саморозвиток та
самовдосконалення
викладачів.
4. Систематизовано
теоретичні та практичні
основи економіки освіти.
Анонсовано керівникам
ВНЗ, науковопедагогічним працівникам.
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Вознесенська загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів
«Обдарованість» Миколаївської
обласної ради; Український
колеж імені Василя
Сухомлинського (ЗОШ №272 м.
Київ); Український гуманітарний
ліцей Національного
університету імені Тараса
Шевченка; Слов’янський
педагогічний ліцей Слов’янської
міської ради Донецької області;
Гімназія № 153 імені
О.С.Пушкіна м. Київ,
Слов’янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 10
Слов’янської міської ради
Донецької області; Відділ освіти
Золочівської районної державної
адміністрації Харьківської обл.;
Золочівська ЗОШ І-ІІІ ступеня №
2, Золочівська гімназія №1;
Золочівська ЗОШ І-ІІІ ступеня №
3; Феськівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів; Барський гуманітарнопедагогічний коледж імені
Михайла Грушевського.
9 Одержувачів обов’язкового
безплатного примірника
видань України:
Державний комітет телебачення і
радіомовлення України,
Національна бібліотека імені
В.І.Вернадського, Національна
парламентська бібліотека
України, Книжкова палата
України, Харківська державна
наукова бібліотека ім..
В.Г.Короленка, Львівська
національна наукова бібліотека
України імені В.Стефаника,
Одеська національна наукова
бібліотека імені М.Горького,
197

Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені
В.О.Сухомлинського, Публічна
бібліотека імені Лесі Українки.
2 НАПН України:
Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені
В.О.Сухомлинського, Інститут
педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України.
Полтавський національний
педагогічний університет імені
В.Г. Короленка

Підвищення науководослідницького особистісноорієнтованого підходу до
розвитку педагогічної
майстерності викладача.

Локальний

Білоцерківський національний
аграрний університет.

Активізація навчальновиховного процесу середньої
і вищої школи за рахунок
науково-дослідницького
студентського та
учнівського пошуку.

Другий

Локальний

Вінницький національний
технічний університет;
Івано-Франківський національний
університет нафти і газу.

Підвищення культури
комунікації суб’єктів
навчально-виховного
процесу.

Другий

Локальний

Мистецький інститут художнього
моделювання та дизайну імені
Сальвадора Далі;
Івано-Франківський національний
університет нафти і газу;
Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника;
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки.

Удосконалення педагогічної
майстерності викладачів
мистецьких дисциплін.
Підвищення організації
педагогічної взаємодії у
системі «викладачмистецтво-студент».

5. Навчально-методичний
посібник «Педагогічна
майстерність викладача вищої
школи» (8,0 др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

6. Навчально-методичний
посібник «Розвиток
гуманістичної спрямованості
педагогічної майстерності
викладача» (5,0 др. арк.)
Рукопис.

Другий

7. Навчально-методичний
посібник «Розвиток сценічного
мовлення у вимірах
педагогічної майстерності» (8,0
др. арк.) Рукопис.
8. Навчально-методичний
посібник Педагогічна
майстерність викладача
мистецьких дисциплін» (8,0 др.
арк.) Рукопис.
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9. Навчальний посібник
«Етнолінгводидактична
культура педагога»
(10,0 др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

9,10:Глухівський національний
педагогічний університет імені
Олександра Довженка; Українська
Академія Банківської справи
Національного банку України;
Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка,
Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти; Черкаський медичний
коледж.

Виховання мовної
толерантності носія
національної духовності,
шанувальника рідної та
інших мов та сприяють
якісним змінам у
формуванні мовної
культури.

10. Навчальний посібник
«Українська мова (за
професійним спрямуванням)»
(10,0 др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

11. Методичні рекомендації
«Розвиток педагогічної
майстерності викладача в
умовах інформаційнотехнологічного суспільства»
(2,0 др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

Івано-Франківський національний Удосконалення
університет нафти і газу;
професійного зростання
Сумський обласний інститут
викладача від етапу
післядипломної педагогічної освіти. професійного становлення
до сформованої
педагогічної майстерності.

12. Методичні рекомендації
«Дидактичний аспект розвитку
педагогічної майстерності у
творчій спадщині
О.Ф. Музиченка» (2,0 др. арк.)
Рукопис.

Другий

Локальний

Миколаївський обласний інститут Вдосконалення
післядипломної педагогічної освіти. теоретичного курсу
“Історія педагогіки” в
сучасних вищих
навчальних закладах.

13. Методичні рекомендації
«Освітня діяльність
Олександра Музиченка» (2,0
др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

Сумський обласний інститут
Вплив педагогічних
післядипломної педагогічної освіти. поглядів О. Музиченка на
вдосконалення
теоретичного курсу
“Історія педагогіки” в
сучасних ВНЗ.

14. Методичні рекомендації
«Методична підготовка
вчителів фізики до
саморозвитку особистісної
педагогічної майстерності» (2,0
др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

Центри педагогічної майстерності. Підвищення
професіоналізму вчителя
фізики до саморозвитку
особистісної педагогічної
майстерності

Удосконалення методичної
культури педагога в нових
реаліях соціально-освітнього
середовища.
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Навчальна продукція:
15. Навчальна програма
«Українська мова (за
професійним спрямуванням)
(3,0 др. арк.) Рукопис.

Другий

Локальний

Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти; Черкаський медичний
коледж.

Підвищення рівня
наукової мовної культури
викладача-дослідника.
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Таблиця IV.2.

Об’єкти впровадження результатів наукових досліджень (одиниць)

Професійнотехнічні

Вищі

Інші

Підвідомчі установи
НАПН України

Інші установи,
підприємства,
організації

7

8

9

10

11

12

-

-

-

21

14

11

-

55

-

-

-

-

14

-

9

-

32

-

-

1

-

-

4

-

2

-

6

2011-2013

9

–

5

1

1

23

7

8

-

54

2011-2013

-

-

-

-

-

6

-

-

-

6

7

3

Термін
виконання НДР

1

2

3

4

2011-2013

9

-

2011-2013

9

Теоретико-методологічні і методичні засади
освіти дорослих
Інформаційно-технологічне забезпечення
професійної підготовки сучасного вчителя
Загальнокультурний розвиток особистості
педагога в умовах постіндустріального
суспільства
Естетичні та етичні основи розвитку
педагогічної майстерності викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів
Компетентнісний підхід до підготовки
педагогічного персоналу у зарубіжних
країнах
Психологія професійної орієнтації в системі
педагогічної освіти
Психологічні умови розвитку духовної
культури педагогічного персоналу

2011-2013

Дошкільні

Теми НДР

2011-2013
2011-2013

Загальноосвітні

6

Органи державної
влади та місцевого
самоврядування

Позашкільні

Об’єкти впровадження
Навчальні заклади

5
За 2013 рік

4
9

-

8

Усього об’єктів
упровадження

14

1

1

26

10

15

-

70

За 2012 рік
Розвиток педагогічної майстерності
викладача вищого навчального закладу
непедагогічного профілю в умовах
інформаційно-технологічного суспільства

2010-2012
Усього

9

-

14

-

-

15

1

2

-

41

9

-

14

2

2

26

35

15

-

103
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Таблиця IV.3.

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Розпочато НДР за
результатами
завершених досліджень

упроваджено

упроваджено

11

Всього
результатів
НДР

підготовлено

підготовлено

Рекомендації
міжнародних,
всеукраїнських
конференцій

упроваджено

Експертні
висновки

Аналітичні матеріали,
матеріали до державних
доповідей

Державні стандарти
освіти, навчальні плани

Електронні
ресурси

підготовлено

10

упроваджено

9

підготовлено

8

упроваджено

7

підготовлено

6

упроваджено

підготовлено

5

підготовлено

упроваджено

4

упроваджено

підготовлено

Довідкова
продукція

Навчальна продукція

упроваджено

Науково-виробнича
продукція

2

підготовлено

1

упроваджено

Термін
виконан
ня НДР

підготовлено

Теми НДР

Наукова
продукція

Результати НДР

22

23

24

за 2013 рік
Теоретико-методологічні і
методичні засади освіти
дорослих
Інформаційно-технологічне
забезпечення професійної
підготовки сучасного вчителя
Загальнокультурний розвиток
особистості педагога в умовах
постіндустріального
суспільства
Естетичні та етичні основи
розвитку педагогічної
майстерності викладачів
вищих педагогічних
навчальних закладів
Компетентнісний підхід до
підготовки педагогічного
персоналу у зарубіжних

2011-2013

4

4

2

2

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

2011-2013

1

1

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

20112013

2

2

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

2011-2013

1

1

5

5

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

8

20112013

2

2

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6
202

країнах
Психологія професійної
орієнтації в системі
педагогічної освіти
Психологічні умови розвитку
духовної культури
педагогічного персоналу

2011-2013

1

1

2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

2011-2013

-

-

9

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

15

15

69

69

За 2012 рік
Розвиток педагогічної
майстерності викладача
вищого навчального закладу
непедагогічного профілю в
умовах інформаційнотехнологічного суспільства

2

2

12

12

1

1

Усього 13

13

51

51

3

3

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблиця V.1.

Наукові періодичні видання,
засновником або співзасновником якого є
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Педагогіка і психологія професійної освіти
(назва видання)
журнал
(вид (тип) видання)

Засновник (співзасновники)

Рік заснування
Проблематика

Періодичність
Мова видання
Свідоцтво про державну реєстрацію
Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України

Галузь науки
Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN)
Головний редактор
Заступник (заступники) головного редактора

Відповідальний секретар
Редакційна колегія (рада)

Адреса редакції
Контактний телефон
Електронна пошта
Веб-сторінка
Додаткові відомості
Стан представлення видання у мережі Інтернет,
зокрема наявність:
– змісту,
– анотацій,
– повних текстів статей
Представлення видання у міжнародних

Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, Національний
університет «Львівська політехніка»,
Львівський науково-практичний центр
професійно-технічної освіти НАПН
України
1997
теорія, методика і практика професійної
освіти, а саме: дидактика і методика
навчання, психологія, соціальна робота,
виховання, управління, історія професійної
освіти, порівняльна педагогіка
6 разів на рік
Українська
КВ №16646-5318 ПР від 24.03.2010
Педагогічні науки – Постанова президії
ВАК України від 06.10.2010 р. № 1-05/6
Психологічні науки – Постанова президії
ВАК України від 10.11.2010 р. № 1-05/7
Педагогіка, психологія
ISSN 2218-5186 від 20.07.2010
Доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України Н. Г. Ничкало
Перший заступник головного редактора –
Ю. Я. Бобало; заступники головного
редактора: Я. Г. Камінецький,
Г. П. Васянович.
С. М. Вдович
О. В. Аніщенко, М. В. Вачевський,
С. У. Гончаренко, І. М. Козловська,
В. М. Корягін, О. Є. Кузьмін, І. Є. Курляк,
А. В. Литвин, В. О. Моляко, О. І. Огієнко,
О. М. Отич, Е. О. Помиткін,
Л. П. Пуховська, В. О. Радкевич,
В. В. Рибалка, Н. А. Сейко,
В. А. Семиченко, П. І. Сікорський,
Т. П. Усатенко, Л. О. Хомич, Т. С. Яценко.
79008, м. Львів-8, вул. М. Кривоноса, 10.
(032) 2752991
pppo2003@ukr.net
http://lnpc.com.ua

Представлений
Представлені
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наукометричних базах даних
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи
(назва видання)
збірник наукових праць
(вид (тип) видання)

Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Проблематика

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної
академії педагогічних наук України
2009
Наукові дослідження з проблем освіти дорослих, зокрема
змісту, напрямів, історії її розвитку, порівняльного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду
2 рази на рік
українська, російська, англійська, польська
КВ № 20056-9856 ПР

Періодичність
Мова видання
Свідоцтво про державну
реєстрацію
Фахова
реєстрація--- (постанова Президії ВАК України від 10.11.2010 року, № 1МОНмолодьспорт України
05/7)
Галузь науки
Педагогіка
Міжнародний стандартний номер
2308-6386
ISSN
Головний редактор
Лук’янова Л.Б. (д. пед. н., проф., завідувач відділу андрагогіки
ІПООД НАПН України)
Заступник (заступники)
Аніщенко О. В.
головного редактора
Відповідальний секретар
Зінченко С. В. (к. пед. н., с. наук. сп.)
Редакційна колегія (рада) Кремень В.Г., Луговий В.І., Зязюн І.А., Ничкало Н.Г., Філіпчук
Г.Г., Беднарчик Х., Десятов Т.М., Рибалка В.В., Сігаєва
Л.Є., Усатенко Т.П., Хомич Л.О., Щербак О.І., Чистякова
С.М., Шльосек Ф., Баніт О.В.
Адреса редакції
04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
Контактний телефон
(044) 440-62-86, (044) 440-63-88 (відділ андрагогіки)
Електронна пошта
andragogika@ukr.net
Веб-сторінка
www.andragogika.com.ua
Додаткові відомості
Стан представлення видання у
мережі Інтернет, зокрема
наявність:
– змісту,
+
– анотацій,
+
– повних текстів статей
+
Представлення видання у
–
міжнародних науко
метричних базах даних
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Естетика і етика педагогічної дії
(назва видання)
збірник наукових праць
(вид (тип) видання)

Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Проблематика
Періодичність
Мова видання
Свідоцтво про державну реєстрацію
Фахова реєстрація МОНмолодьспорт України
Галузь науки
Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN)
Головний редактор
Заступник (заступники) головного редактора
Відповідальний секретар
Редакційна колегія (рада)
Адреса редакції
Контактний телефон
Електронна пошта
Веб-сторінка
Додаткові відомості
Стан представлення видання у мережі Інтернет,
зокрема наявність:
– змісту,
– анотацій,
– повних текстів статей
Представлення видання у міжнародних
наукометричних базах даних

Засновник: ІПООД НАПН України;
Співзасновник: ПНПУ ім.. Короленка
2011 рік
Педагогічна естетика ата етика, духовний
розвиток особистості педагога
2 рази в рік
Українська, російська, польська
№17866-6716 Р Серія КВ від 10.06.2011 р.
-------Педагогіка, психологія
ISSN 2226-4051
Зязюн І.А.
Степаненко М.І., Отич О.М.
Лобач О.О.
Ничкало Н.Г., Бех І.Д., Хомич Л.О. та ін..
м.Київ, віл М. Берлинського, 9
(044)440-63-88 (відділ педагогічної
естетики та етики)
vpee2011@ukr.net
http://eepd.key.ua
-------http://eepd.key.ua
+
+
+
--------
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Порівняльна професійна педагогіка
(назва видання)
Науковий журнал
(вид (тип) видання)

Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Проблематика
Періодичність
Мова видання
Свідоцтво про державну
реєстрацію
Фахова реєстрація МОН
молодьспорт України
Галузь науки
Міжнародний стандартний
серійний номер (ISSN)
Головний редактор
Заступник (заступники)
головного редактора
Відповідальний секретар
Редакційна колегія (рада)

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України, Хмельницький національний університет
2011
Наукові статті з питань порівняльної професійної освіти;
результати досліджень і розробок учених з розв’язання
проблем порівняльної професійної педагогіки
Двічі на рік
Змішаними мовами (українською, російською, англійською,
німецькою, польською)
КВ № 17801-6651Р
Наказ МОНМС № 54 від 25.01.2013
Педагогіка
ISSN 2308-4081
Бідюк Н.М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри практики іноземної мови та методики викладання
ХНУ
Авшенюк Н. М. – кандидат педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу порівняльної
професійної педагогіки ІПООД НАПН України
Садовець О.В.– кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри практики іноземної мови та методики викладання
ХНУ

Голова наукової ради:
Кремень В.Г. – доктор філософських наук, професор,
дійсний член НАН і НАПН України, Президент Національної
академії педагогічних наук України, Президент товариства
«Знання України»
Члени наукової ради:

Зязюн I.A.

– доктор філософських наук, професор, дійсний
член НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України;
Ничкало Н.Г. – доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України, перший заступник директора
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Скиба М.Є.

– доктор технічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, заслужений працівник народної
освіти України, академік УТА, ректор Хмельницького
національного університету;

Хомич Л.О. – доктор педагогічних наук, професор, заступник
директора з наукової та експериментальної роботи Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Матвієнко О.В. – доктор педагогічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Київського національного
лінгвістичного університету.
Іноземні члени редакційної колегії:
Іванова С.В. – доктор філософських наук, професор, директор
ФДНУ «Інститут теорії та історії педагогіки РАО» (Російська
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Федерація);
Шльосек Ф. – доктор хабілітований, професор, директор
Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені Марії
Гжегожевської (Республіка Польща).

Адреса редакції
Контактний телефон
Електронна пошта
Веб-сторінка
Додаткові відомості
Стан представлення видання у
мережі Інтернет, зокрема
наявність:
– змісту,
– анотацій,
– повних текстів статей
Представлення видання у
міжнародних науко метричних
базах даних

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11
0681723640; 0672883673 (Садовець Олеся Володимирівна –
відповідальний секретар); 0682036327 (Шаран Руслан
Володимирович – технічний секретар)
sharan@ukr.net
http://khnu.km.ua/angl/j/default.htm
так
так
так
немає
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Таблиця V.2.
Перелік опублікованих у 2013 році
друкованих наукових періодичних видань Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України
Назва та вид
(тип) видання
1
«Педагогіка і
психологія
професійної
освіти»,
журнал
«Педагогіка і
психологія
професійної
освіти»,
журнал
«Педагогіка і
психологія
професійної
освіти»,
журнал
Освіта дорослих:
теорія, досвід,
перспективи
(збірник наукових
праць)

Рік

2
2013

Обсяг
сторінок друкованих
аркушів
6
13,0

7

Дидактика, методика і технології навчання,
психологія, проблеми виховання, історія
професійної освіти, зарубіжний досвід,
наукове життя

№2

200

287

14,0

2013

№3

200

287

14,0

2013

6

300

289

10,0

7

300

300

10,0

1 (5)

300

195

10

2 (6)

300

198

10

1

100

364

27,65

2013

Короткий зміст номера видання

5
243

2013

Освіта дорослих: 2013
теорія, досвід,
перспективи
(збірник наукових
праць)
«Естетика і
2013
етика педагогічної
дії», збірник
наукових праць.
«Естетика і 2013
етика педагогічної
дії», збірник
наукових праць.

«Порівняльна
професійна
педагогіка»,
науковий
журнал

Номер
Тираж
видання
примір
ників
3
4
№1
200

Результати наукових досліджень з проблем
освіти дорослих, зокрема змісту,
напрямів, історії її розвитку,
порівняльного аналізу вітчизняного та
зарубіжного досвіду
У збірнику наукових праць представлені
результати наукових досліджень з
проблем педагогічної естетики та етики,
духовного розвитку особистості
педагога, педагогіки мистецтва і
мистецтва педагогічної дії, теорії, історії
та методики мистецької освіти,
педагогічної майстерності викладача
мистецьких дисциплін тощо.
Для наукових працівників, викладачів,
докторантів, аспірантів, студентів
різних типів навчальних закладів.
1. Становлення і розвиток вищої освіти і
освіти дорослих у зарубіжних країнах:
історичний аспект.
2. Інтегративні процеси у
транснаціональному освітньому
просторі.
3. Реформування системи професійної
освіти на основі компетентнісного
підходу.
4. Перспективні напрями розвитку
педагогічної освіти у контексті
компаративістики.
5. Зарубіжний досвід професійної
підготовки фахівців: інновації та
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практичні шляхи реалізації.
«Порівняльна
професійна
педагогіка»,
науковий
журнал

2013

2

100

157

11,94

1. Професійний розвиток педагогів у
глобальному освітньому просторі.
2. Світові тенденції розвитку вищої
освіти.
3. Зарубіжний досвід вирішення
соціально-педагогічних проблем в
різних освітніх системах.
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Таблиця V.3.
Перелік опублікованих у 2013 році
електронних наукових періодичних видань установи
Назва та вид
(тип) видання

Рік

Номер
видання

Режим доступу до номера

Короткий зміст
номера видання

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-
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Таблиця VІ.1.

Організація та проведення науково-практичних масових заходів (одиниць)

усього

у тому числі
міжнародні

Усього

у тому числі
міжнародні

1

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

-

-

-

-

3

1

усього

1

у тому числі
міжнародні

1

усього

1

у тому числі
міжнародні

1

усього

-

у тому числі
міжнародні

-

усього

-

у тому числі
міжнародні

у тому числі
міжнародні

інші види
заходів

усього

виставки

у тому числі
міжнародні

круглі столи

усього

конференції

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

-

усього

Організація та
проведення
масових заходів

симпозіуми,
форуми

у тому числі
міжнародні

з’їзди,
конгреси

Відділ андрагогіки
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України

Відділ теорії та історії педагогічної майстерності
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України

Відділ інноваційних педагогічних технологій
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

Відділ виховних систем у педагогічній освіті
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1
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Інституту (Центру)
НАПН України

Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України

–

–

–

–

Відділ педагогічної естетики та етики
1
–
–
1
1

1

1

–

1

-

–

–

–

–

3

2

1

-

Відділ порівняльної професійної педагогіки
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

Відділ профорієнтації і психології професійного розвитку
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України

-

-

-

-

1

1

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України
Усього

-

-

-

-

Відділ педагогічної психології і психології праці
1
2

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

1

6

5

12

2

3

2

9

-

-

-

-

-

31

10
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Таблиця VІ.2.

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць)*
круглі
столи

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

усього

у тому числі
міжнародні

Усього

у тому числі
міжнародні

інші види
заходів

у тому числі
міжнародні

виставки

усього

конференції

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

у тому числі
міжнародні

симпозіуми,
форуми

усього

з’їзди,
конгреси

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Відділ андрагогіки
Відділ теорії та історії
педагогічної майстерності
Відділ інноваційних
педагогічних технологій
Відділ виховних систем у
педагогічній освіті
Відділ педагогічної
естетики та етики
Відділ порівняльної
професійної педагогіки
Відділ профорієнтації і
психології професійного
розвитку
Відділ педагогічної
психології і психології
праці
Усього

-

-

1
-

1
-

18
11

9
9

8
1

4
1

2

1

-

-

-

-

2
-

-

29
14

14
11

-

-

2

2

42

25

12

-

6

2

3

-

-

-

-

-

65

29

-

-

-

-

18

9

-

-

3

1

2

-

-

-

-

-

23

10

–

–

1

1

19

10

4

–

3

1

7

–

–

–

4

2

38

14

1

1

3

3

43

31

12

3

10

5

5

1

1

1

-

-

75

45

-

-

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

1

14

8

7

1

3

1

4

-

2

2

2

1

33

14

1

1

8

8

167

101

44

9

28

11

21

1

3

3

8

3

280

137

Назви структурних підрозділів
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Таблиця VII.1.1.

Чисельність
докторантів
(на кінець року)

на умовах
контракту

усього

усього

із захистом
дисертації

з поданням до
захисту

ефективність
роботи (%)

усього

із захистом
дисертації

з поданням до
захисту

ефективність
роботи (%)

усього

за державним
замовленням

за державним
замовленням

на умовах
контракту

усього

за державним
замовленням

на умовах
контракту

усього

Прийом

за державним
замовленням

Відраховано

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3

3

-

3

2

1

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

4

4

2

6

1

-

-

1

1

100

-

-

3

-

3

6

1

7

-

3

3

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

10

10

2

12

4

2

1

1

100

-

-

-

3

9

1

10

-

1
13.00.01 –
„Загальна
педагогіка та
історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія
і методика
професійної
освіти”
19.00.07 –
„Педагогічна та
вікова
психологія”
Усього

Випуск

Наукові консультанти

Шифр і назва
наукових
спеціальностей

Чисельність
докторантів
(на початок року)

Чисельність здобувачів

Підготовка наукових кадрів у докторантурі установи (осіб)

на умовах
контракту

за державним замовленням

-

1

25

2

3
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Таблиця VII.1.2.

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі установи
(випуск аспірантів, осіб)
Випуск аспірантів

Загальна чисельність аспірантів
(на початок року)

без відриву від
виробництва

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

100

1

-

-

2

-

-

3

-

3в

1в

3

21

34

1

-

1

1

-

2

100

1

-

-

5

2

1

6

50

2п+2в

1в

-

7

10

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

1

1

100

1в

-

2

-

4

75

2

-

-

8

3

2

10

50

2п+6в

2в

1

1

4
34
56
2
1
2
П- переведення до Ін-ту профтехосвіти

усього

із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

16

1

усього

15

-

із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

14

1

усього

13

1

Разом

12

-

із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

11

-

усього

10

-

із захистом
дисертації
з поданням до
захисту

9

12

4

усього

8

6

3

Разом

7

1

2

з відривом від
виробництва
без відриву від
виробництва
6

1

усього

5

13.00.01 –
5
2
3
7
„Загальна
педагогіка та
історія
педагогіки”
13.00.04 –
10
5
5
24
„Теорія і
методика
професійної
освіти”
19.00.07 –
3
1
2
7
„Педагогічна
та вікова
психологія”
Усього 18
8
10
38
В – відраховано за власним бажанням,

Шифр і назва
наукових
спеціальностей

з відривом від
виробництва
без відриву від
виробництва

у т.ч. за державним
замовленням

з відривом від
виробництва

усього

без відриву від
виробництва

ефективність роботи (%)

з відривом від
виробництва

Відраховано

Разом

на умовах
контракту

на умовах контракту

ефективність роботи (%)

за державним
замовленням

за державним замовленням
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Таблиця VII.1.3.

Наукові
керівники

11

12

13

14

15

16

17

18

2

-

1+1пб

5+2пб

8

4

4

4

-

4

12

-

1+1пб

-

1+1пб

6

-

6

7+1пб

9

4

5

21

1

20

30

-

3

-

-

-

1

-

1

1

2

-

2

6

-

6

8

-

11

5+2пб

2

19

8

11

31

1

30

50

-

3+2пб 8+1пб

-

8+1пб 13+3пб

Разом

без відриву від
виробництва

10

2+1п
1+1пб
б

Разом

з відривом від
виробництва

9

усього

8

без відриву від
виробництва

6

7

з відривом від
виробництва

2

6

усього

5

без відриву від
виробництва

4
4+1п
б

з відривом від
виробництва

з відривом від
виробництва

3

усього

усього

2

13.00.01 – „Загальна педагогіка та
4
історія педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і методика
13
професійної освіти”
19.00.07 – „Педагогічна та вікова
1
психологія”
Усього
18
Пб - переведення з контракту на бюджет

на умовах контракту

без відриву від
виробництва

канд.н., ст.н.с./
доц.

1

докт.н., проф./
с.н.с., доц.

за державним
замовленням
Шифр і назва наукових
спеціальностей

Загальна чисельність аспірантів
(на кінець року)
за державним
на умовах контракту
замовленням

Прийом

Загальна чисельність здобувачів

Підготовка наукових кадрів в аспірантурі установи
(прийом аспірантів, осіб)
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Таблиця VII.1.4.

5

усього

4

іншої форми
власності

3

державні

без відриву від
виробництва

2

у підвідомчих
установах НАПН
України

іншої форми
власності

з відривом від
виробництва

1

Працевлаштування
у навчальних
інших установах,
закладах
організаціях
державні

Шифр і назва наукових спеціальностей

усього

Аспіранти/Докторанти

6

7

8
-

-

Не працюють

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи,
які навчалися за державним замовленням (осіб)

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аспіранти
13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і методика
професійної освіти”
19.00.07 – „Педагогічна та вікова
психологія”
Усього
13.00.01 – „Загальна педагогіка та історія
педагогіки”
13.00.04 – „Теорія і методика
професійної освіти”
19.00.07 – „Педагогічна та вікова
психологія”
Усього

1

1

1

-

-

2

1

1

-

2

-

1

1

-

1

-

-

4

2

2

2

-

2

2

-

2

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

4

4

-

3

1

-

-

-

2
Докторанти

-

-
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Таблиця VII.2.1.

Робота спеціалізованої вченої ради
Д 26.451.01 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Шифр і назва наукових
спеціальностей
1
13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки
13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
Усього

Захищено дисертацій
у тому числі
докторських
кандидатських
4
5

Кількість
проведених
засідань
2

усього

2

4

1

3

8

15

4

11

10

19

5

14

3

* Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується у відповідності з
підпунктом 4.1. пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059.
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Таблиця VII.2.2.

Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01 установи за науковими спеціальностями
(шифр спеціалізованої вченої ради)

Шифр і назва
наукових
спеціальностей

Захист дисертацій
з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

Кількість переатестацій
усього

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

Кількість
дисертацій
українською
мовою

Кількість
авторефератів
українською
мовою

Кількість
дисертацій, що
знаходяться на
розгляді в раді

Докторські
13.00.01 – загальна
педагогіка та історія
педагогіки
13.00.04 – теорія і
методика професійної
освіти

Усього
13.00.01 – загальна
педагогіка та історія
педагогіки
13.00.04 – теорія і
методика професійної
освіти

Усього

1

-

-

-

-

1

1

2

4

-

-

-

-

4

4

4

5

-

-

Кандидатські

-

5

5

6

3

-

-

-

-

3

3

1

11

-

-

-

-

11

11

9

14

-

-

-

-

14

14

10
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Таблиця VII.2.3

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
спеціалізованою вченою радою Д 26.451.01(одиниць)
(шифр спеціалізованої вченої ради)

Дисертації, захищені:
Шифр і назва наукових
спеціальностей

13.00.01 – загальна
педагогіка та історія
педагогіки
13.00.04 – теорія і
методика професійної
освіти

Усього
13.00.01 – загальна
педагогіка та історія
педагогіки
13.00.04 – теорія і
методика професійної
освіти

Усього

докторантами /
працівниками
працівниками
аспірантами
працівниками
інших
професійно- працівниками
(з випуску звітного року)
співробітниками
вищих
установ
технічних
інших
Інституту
навчальних
за
НАПН
навчальних
установ
на умовах
закладів
державним
України
закладів
контракту
замовленням
Докторські
1
-

Усього

1

-

1

-

1

2

-

-

4

1

1

-

2

-

-

5

1

-

1

1
Кандидатські
-

-

-

1

3

1

1

1

1

5

-

2

11

2

1

2

1

5

-

3

14
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Таблиця ХІІ.1.

Кількісний і якісний склад наукових працівників установи
(станом на 1 січня року наступного за звітним)

Посади

Директор
Заступники
директора
Учений секретар
Завідувачі
структурних
підрозділів
(лабораторій,
відділів)
Головні наукові
співробітники
Провідні наукові
співробітники
Старші наукові
співробітники
Наукові
співробітники
Молодші наукові
співробітники
Докторанти
Усього

Усього
наукових
працівників*
1

докторів наук
у т.ч. за
основним
усього
місцем
роботи
1
1

із них
кандидатів наук
у т.ч. за
основним
усього
місцем
роботи
-

без наукового ступеня
у т.ч. за
основним
усього
місцем
роботи
-

за віковими категоріями
сумісники

до 35
років

35-50
років

50-60
років

60-70
років

понад
70 років

-

-

-

-

-

1

2

2

2

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

6**

4

4

2

2

-

-

-

-

2

3

-

1

6

6

4

-

-

-

-

-

2

-

1

3

4

2

-

2

2

-

-

-

1

2

-

-

32

10

6

19

18

3

3

3

9

9

8

4

7

-

-

2

1

5

3

-

3

2

2

-

18

-

-

5

5

13

13

8

6

4

-

-

10
87

25

17

10
41

10
39

11

10
35

21

11

9

21

19

1

1

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.
** Примітка: 6 завідувачів відділів і 2 завідувача відділу займають посаду на громадських засадах (Отич О.М., Хомич Л.О. - заступники директора)
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Таблиця ХІІ.2.

Дані про професійні кваліфікації наукових працівників установи
(станом на 1 січня року наступного за звітним)

За вченими званнями
Посади

Директор
Заступники директора
Учений секретар
Завідувачі структурних
підрозділів (лабораторій,
відділів)
Головні наукові
співробітники
Провідні наукові
співробітники
Старші наукові
співробітники
Наукові співробітники
Молодші наукові
співробітники
Докторанти
Усього

Усього
наукових
працівників

Почесні звання
заслужений
лауреат
діяч,
Державної
працівник
премії
тощо

академік*

членкореспондент*

професор

доцент

старший
науковий
співробітник

1

(1)
Дійсний член НАПН
України

-

1

-

-

1

-

2
1

-

-

2
-

-

-

-

-

6**

-

-

4

-

2

-

-

6

(1)
Дійсний член НАПН
України

(2)
Член-кореспондент
НАПН України

4

-

-

2

-

4

-

-

-

-

-

1

-

32

-

(1)
Член-кореспондент
НАПН України

2

1

13

2

-

7

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

10
87

2

3

20

5
6

3
18

6

-

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник
** Примітка: 6 завідувачів відділів і 2 завідувача відділу займають посаду на громадських засадах (Отич О.М., Хомич Л.О. - заступники директора)
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Перелік тем дисертаційних досліджень,
захищених у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
у 2013 році
На здобуття наукового ступеня доктора наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
1. Пономаревський С.Б. Тенденції розвитку українського шкільництва в
Росії (1917-2010 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О.А. Лавріненко.
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
1. Воскобойнікова Г.Л. Теоретичні і методичні основи формування медиковалеологічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф.
Л.О. Хомич.
2. Демешкант Н.А. Теоретичні і методичні засади екологічної освіти
майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Л.Б.
Лук’янова.
3. Сидоренко В.В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної
майстерності вчителя української морви і літератури в системі післядипломної
освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук.
конс. – д.пед.н., проф. О.М. Семеног.
4. Чернишова Є.Р. Теорія і практика формування кадрового потенціалу
навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф., дійсн. чл.
НАПН України В.В. Олійник.
На здобуття наукового ступеня кандидата наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
1. Альперн О.І. Тенденції розвитку освітньої політики Польщі на
регіональному рівні (1989-2009 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Д.Д. Герцюк.
2. Мартіросян О.І. Організаційно-педагогічні засади розвитку освіти
дорослих в Україні (20-50-ті рр. ХХ століття) / Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Л.Є Сігаєва.
3. Тринус О.В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій
спадщині О. Музиченка (1875-1937 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О.А. Лавріненко.
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13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
1. Базелюк Н.В. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у системі
магістерських програм університетів Фінляндії / Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л.П. Пуховська.
2. Баніт О.В. Розвиток професійної майстерності викладачів графічного
дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф.
В.Ф. Орлов.
3. Голуб Т.П. Організація науково-дослідницької роботи студентів
технічних університетів Німеччини / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В.І. Бобрицька.
4. Гордієнко В.П. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх молодших
спеціалістів біржової діяльності / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О.М. Семеног.
5. Земка О.І. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів
української мови і літератури / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О.М. Семеног.
6. Коломієць Т.Д. Формування готовності майбутніх учителів до
інноваційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф.,
чл.-кор. НАПН України Р.С. Гуревич.
7. Кравченко Д.М. Розвиток професійної підготовки вчителя історії у
педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.) / Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Б.В. Год.
8. Ларіна Т.В. Професійний розвиток вчителів у американських асоціаціях
освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. –
к.пед.н., доц. С.В. Тезікова.
9. Нос Л.С. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в
університетах Канади / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України; наук. кер. – д.пед.н., проф., дійсн. чл. НАПН України Н.Г. Ничкало.
10. Овсієнко Я.М. Професійна підготовка майбутніх фахівців з
виготовлення художніх керамічних виробів у спеціалізованих загальноосвітніх
навчальних закладах художньо-естетичного профілю / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О.М. Отич.
11. Черчата Л.М. Організація самостійної роботи студентів гуманітарних
факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування інформаційних
технологій / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук.
кер. – д.пед.н., проф. Л.О. Хомич.
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ЧАСТИНА ІІ
АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ,
готової до впровадження
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
Видання
Монографії
1.
Підготовка
сучасного
вчителя:
інформаційно-технологічне
забезпечення
(Огієнко О.І., Мільто Л.О., Калюжна Т.Г., Радченко Ю.Л., Гончарук
Т.О., Красильник Ю.С., Вінник Н.І., Годлевська К.В.)
У монографії обґрунтовуються теоретичні і методичні засади інформаційнотехнологічного забезпечення підготовки вчителів, окреслюються організаційнометодичні умови його впровадження.
Упровадження монографії сприятиме підвищенню ефективності професійної
підготовки майбутніх вчителів, завдяки впровадженню інформаційнотехнологічного забезпечення.
Монографія призначена для науково-педагогічних працівників, аспірантів і
студентів вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, всім, хто
цікавиться проблемами педагогічної освіти.
Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення:
монографія / О.І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю.С. Красильник та ін.; за ред.
О.І. Огієнко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 224 с.
2. Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади
(Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В., Сігаєва Л.Є., Зінченко С.В., Баніт
О.В., Лапаєнко С.В., Василенко О.В.)
У колективній монографії висвітлені актуальні проблеми освіти дорослих.
Проаналізовано теоретико-методичні засади підготовки майбутніх викладачів
до
навчання дорослих, розвиток освіти дорослих в Україні на
початку
ХХ1
ст.,
гендерна культура особистості у системі професійної
підготовки
педагогів,
соціально-психологічні аспекти освіти дорослих, психолого-педагогічні
засади
адаптації дорослого населення в умовах іншого
лінгвокультурного
середовища,
історія розвитку освіти дорослих в Росії та теоретико-методологічні засади розвитку
освіти дорослих у Російській
Федерації
Монографія призначена для викладачів і студентів вищих навчальних
закладів, науковців, аспірантів і докторантів, які досліджують проблеми освіти
дорослих.
Освіта дорослих: теоретичні і методологічні засади: [монографія] / авт.
кол.: Л.Б. Лук’янова, Л.Є. Сігаєва, О.В. Аніщенко та ін. – К.: Педагогічна
думка,
2012. – 272 c.
226

3. Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні
засади
(Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Щербак О.І., Дорошенко Н.І.,
Василенко О.В., Скульська В.Є.)
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.
Для науковців, педагогів-практиків, представників громадських організацій,
фахівців у галузі професійної освіти, зайнятості населення.
Професійне навчання дорослого населення: теоретико-методологічні
засади: [монографія] / авт. кол.: Ничкало Н.Г., Радкевич В.О., Щербак О.І.,
Дорошенко Н.І., Василенко О.В., Скульська В.Є. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. –
266 c.
Концепції
1. Концепція розвитку освіти дорослих
(Лук’янова Л.Б.)
У виданні обгрунтовано доцільність розвитку освіти дорослих в Україні,
окреслено актуальні проблеми сучасної освітньої сфери дорослих, визначено її
мету і завдання, запропоновано напрями розвитку вітчизняної освіти дорослих в
контексті глобалізації, європейської інтеграції.
Матеріали будуть цікавими для законодавців, державних управлінців,
науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів,
навчальних закладів післядипломної освіти, широкій громадськості, усім, хто
прагне підвищення конкурентоспроможності української освіти.
Концепція розвитку освіти дорослих / Укл. Лукянова Л.Б. – Ніжин: ПП
Лисенко М.М., 2011. – 24с.
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НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ПРОДУКЦІЯ
Видання
Посібники
1.
Сучасні технології освіти дорослих
(Лук’янова Л.Б., Аніщенко О.В., Сігаєва Л.Є., Зінченко С.В., Баніт О.В.,
Дорошенко Н.І. )
У посібнику висвітлено сучасні технології освіти дорослих. Викладено
структуру, процедуру конструювання та практичну реалізацію технологій
навчання дорослих, проаналізовано тренінгові технології в освіті дорослих,
розкрито соціально-психологічні аспекти технологій освіти дорослих.
Відображено особливості застосування сучасних інноваційних технологій в
адаптації дорослого населення в умовах іншого лінгвокультурного середовища, а
також сучасні методичні підходи до графічної підготовки у післядипломній освіті
робітників. Висвітлено сутність і характеристику технологій навчання загалом.
Для науковців, учителів загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічного
персоналу професійно-технічних навчальних закладів, викладачів вищих
навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти,
фахівців у галузі професійної освіти.
Сучасні технології освіти дорослих: посіб. / авт. кол.: Л.Б. Лук’янова, О.В.
Аніщенко, Л.Є. Сігаєва, С.В. Зінченко, О.В. Баніт, Н.І. Дорошенко. – Кіровоград:
Імекс-ЛТД, 2013. –182 с.
2. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач
(Мільто Л.О.)
У посібнику пропонується системний підхід до навчання студентів
розв’язанню педагогічних задач. У кожному розділі містяться вправи, що
сприяють формування професійних умінь і навиків вчителя.
Упровадження посібника сприятиме формуванню професійних умінь і
навичок вчителя, забезпечить вдосконалення педагогічної майстерності вчителя і
розвиток її основ у студентів.
Для викладачів, студентів, науковців, докторантів, аспірантів.
Мільто Л. О. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач : посіб. /
Л.О. Мільто– Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 156 с.
3. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва
та світової художньої культури
(Соломаха С.О.)
У посібнику висвітлено сутність, природу і складники педагогічної
майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури.
Розкрито шляхи опанування її секретами. Розроблено технологію формування
комунікативної культури викладачів, як мистецтва діалогу особистості з художнім
твором. Виявлено специфіку сприйняття мистецтва, пов’язану з ціннісним
відношенням людини до етико-естетичного ідеалу митця, матеріалізованого у
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художньому творі. Аксіологічне ставлення до мистецтва і орієнтація особистості у
світі духовних цінностей створюють підґрунтя для творчої професійної діяльності
викладачів мистецтва.
Для викладачів мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних
закладів, викладачів та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти,
педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.
Соломаха С.О. Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного
мистецтва та світової художньої культури : посібник /С.О.Соломаха. –
Кіровоград: «Імекс», 2013. – 158 с.
4. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів
(Коновець С.В.)
У посібнику розглядаються естетичні та етичні засади професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів; викладено
особливості та витоки професійної діяльності викладачів образотворчого
мистецтва і визначено передумови її творчої спрямованості; представлено
теоретичні та методичні основи викладання образотворчого мистецтва у вищих
навчальних закладах; обґрунтовано сутність феномену «оптимізація» та критерії
професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва у сучасних вищих
навчальних закладах зокрема; описано способи оптимізації професійної діяльності
викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів; у додатках
подано методичні розробки тестів, лекцій, тренінгових і практичних занять,
творчих вправ, орієнтовних планів уроків тощо.
Для викладачів мистецьких дисциплін вищих педагогічних навчальних
закладів, викладачів та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти,
педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів.
Коновець С.В. Естетичні та етичні засади оптимізації професійної
діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів:
посібник/ С.В.Коновець. – Кіровоград: «Імекс», 2013. – 167 с.
5. Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного
персоналу
(Помиткін Е.О., Рибалка В.В., Балл Г.О., Становських З.Л., Бастун М.В.,
Волошко Н.І., Радзімовська О.В., Шкіренко О.В., Павлик Н.В.)
У змісті посібника висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні
підходи до вивчення духовної культури педагогічного персоналу, історикопсихологічні основи та раціогуманістичні засади розвитку духовної культури
педагогів.
Упровадження посібника сприятиме підвищенню ефективності професійної
діяльності педагогічного персоналу за рахунок удосконалення психологопедагогічних засобів розвитку духовної культури педагога через різні форми
психологічної роботи.
Книга призначена для вчителів, соціальних педагогів, шкільних психологів,
науковців, докторантів, аспірантів, викладачів вищої школи, студентів, а також
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широкого загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку
та професійній самореалізації.
Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу:
посібник / за ред. Е.О. Помиткіна, З.Л. Становських. – Кіровоград: Імекс-ЛТД,
2013. – 174 с.
6. Психологічна діагностика духовного потенціалу особистості
(Е.О.Помиткін)
У змісті посібника розкрито основи цілісної психологічної теорії духовності
та розвитку духовного потенціалу особистості, висвітлено методичні підходи до
розв’язання проблеми психологічної діагностики показників духовного зростання
людини.
Упровадження посібника сприятиме більш повному розкриттю потенціалу
педагогічної взаємодії шляхом актуалізації мотивів та психологічних механізмів
розвитку духовного потенціалу особистості.
Книга призначена для науковців, докторантів, аспірантів, працівників
системи освіти, практичних психологів, студентів, а також широкого загалу,
зацікавленого у власному духовному самопізнанні та вихованні дитини
Помиткін Е.О. Психологічна діагностика духовного потенціалу
особистості : посібник / Е.О. Помиткін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 144 с.
7. Психологія і педагогіка праці особистості
(В.В.Рибалка)
У посібнику представлені основні поняття сучасної психології і педагогіки
праці, сформовано змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації
психологічного забезпечення трудової діяльності і професійної підготовки
українського робітника. Посібник побудований на засадах особистісного підходу,
що передбачає розуміння робітника як особистості, котра має величезний
духовний, творчий, продуктивний потенціал.
Упровадження посібника
сприятиме
удосконаленню
заходів
із
професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом,
професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності,
ефективного здійснення професійної діяльності працівника.
Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних
закладів, керівників і педагогічних працівників професійно-технічних і
загальноосвітніх навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти.
Може бути корисним для фахівців органів державної адміністрації та місцевого
самоврядування, представників галузевих профспілок, підприємств державної і
недержавної форм власності, роботодавців.
Рибалка В.В. Психологія і педагогіка праці особистості: посібник /
В.В. Рибалка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 128 с.
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ДОВІДКОВА ПРОДУКЦІЯ
1. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності
викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: бібліографічний
покажчик
(Штома Л.Н.)
У бібліографічному покажчику представлено перелік
філософських,
психологічних і педагогічних праць з проблем теорії та історії педагогічної
майстерності, педагогічної естетики та етики, психопедагогіки, професійного і
особистісного розвитку вчителя і викладача вищого педагогічного навчального
закладу.
Для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, викладачів
вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації, бібліотечних
працівників наукових бібліотек, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами
розвитку особистості і професійної майстерності педагога.
Штома Л.Н. Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної
майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів: наук.-допоміж.
бібліогр. покажч. /упор. Л.Н.Штома; наук. консультант і авт. вступ. ст.
О.М.Отич; наук. ред. І.А.Зязюн; бібліогр. ред. Л.Н.Штома. – Кіровоград: «ІмексЛТД», 2013. – 152 с.
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