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ЧАСТИНА І
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ
У 2019 році діяльність Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України спрямовувалася на розв’язання таких
завдань:
– участь у розробленні нового проекту «Концепції розвитку освіти
дорослих в Україні»; розроблення проєкту кваліфікаційної характеристики
професії (посади) «Андрагог» для педагогічних і науково-педагогічних
працівників закладів формальної і неформальної освіти до «Довідника
кваліфікаційних
характеристик
професій
працівників»;
підготовка
інформаційно-аналітичних матеріалів щодо особливостей професійної
підготовки педагогів у розвинених країнах світу та можливості творчого
використання конструктивних ідей зарубіжного досвіду в процесі оновлення
вітчизняної системи неперервної педагогічної освіти; наукове обґрунтування
методик і практик сертифікації вчителів загальноосвітніх шкіл, вдосконалення
підходів щодо визначення приорітетних цілей і способів атестації і
сертифікації, розроблення цільових програм сертифікації й способів
оцінювання провідних компетенцій учителів; удосконалення психологопедагогічної взаємодії у спільних науково-методичних лабораторіях Інституту і
закладів вищої освіти України (Харківський національний педагогічний
університет імені Г.Г. Сковороди, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського); надання психологічної допомоги різним категоріям
педагогічних та науково-педагогічних працівників, учнівській молоді;
– в Інституті у 2019 р. працювало 55 осіб, з них 41 – наукові працівники, у
тому числі: 19 докторів з них, 1 дійсний член НАПН України, 2 членакореспондента НАПН України, 16 кандидатів наук, 6 – науковців без ступеня;
– у 2019 році продовжувалось дослідження 5 фундаментальних тем. Їх
виконання здійснювалося відповідно до плану наукових досліджень та
технічних завдань. Всього за результатами виконання наукових досліджень у
2019 році підготовлено до упровадження 26 наукових праць. Вцілому за звітний
період підготовлено за планом – 170 наукові праці, з них надруковано – 164,
серед них статей – 139.
– продовжувалося упровадження результатів завершених наукових
досліджень та здійснювався моніторинг ефективності цього процесу. Всього у
звітному році за видами продукції упроваджувалось 33 одиниці, зокрема,
наукова, виробничо-практична, навчальна продукція. Усього моніторингом було
охоплено 142 об’єктів упровадження;
– у 2019 р. здійснювалось чотирі експерименти за такими складниками та
рівнями освіти (вища освіта, освіта дорослих, у тому числі післядипломна
освіта), усі на рівні структурного підрозділу підвідомчої установи;
екуспериментальна діяльність здійснювалась на базі 25 закладів освіти різних
рівнів і установ;
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– видавнича діяльність у 2019 р. – здійснювалась підготовка і видання
фахового наукового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (4 номери) і
електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» (6
номерів), а також збірників наукових праць: «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи» (2 номери), «Естетика і етика педагогічної дії» (2 номери);
– у світовій системі наукових комунікацій опубліковані статті у наукових
періодичних виданнях, зокрема у збірниках, які входять до Scopus та Web of
science – 9, у фахових збірниках наукових праць, що включено до міжнародних
наукометричних баз данних –11, у міжнародних виданнях – 12;
– науковці Інституту беруть участь у міжнародній експертній діяльності
як експерти Ради Європи; є членами Наукової Ради Докторської програми
гуманітарних наук за спеціальністю «спадщина і культура миру» Автономного
університету Сакатекаса, Мексика; один науковець входить до складу
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і один є експертом
цього агентства; три співробітники Інституту є членами експертної групи МОН
України з оцінювання ефективності діяльності за науковим напрямом
соціогуманітарних наук; один науковець є членом робочої групи з підготовки
проекту Закону України Про освіту дорослих; вчені Інституту є членами у
редакційних колегіях наукових періодичних видань (1 – у періодичних видання,
що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science
Core Collection, усі доктори наук є членами редакційних колегій наукових
фахових видань України); один науковець є членом наукової ради фахових
видань Республіки Польща; спільно з науковцями Республики Польща
видається одне періодичне видання; науковцями Інституту здійснено
рецензування рукописів видавничої продукції, всього 49 одиниць; науковці
здійснювали рецензування рукописів статей для 10 наукових періодичних
видань, а також експертизу дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, понад 100 одиниць;
(Таблиці І.1 – І.3);
– впродовж 2019 року Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України у рамках виконання Програми спільної
діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 роки було реалізовано
такі найвагоміші заходи:

здійснювалася співпраця ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
з Директоратом вищої освіти і освіти дорослих МОН України, результатом якої
стала участь у: роботі міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Закону
України «Про освіту дорослих» (д.пед.наук, професор, член-кореспондент
НАПН України Лук’янова Л.Б., д.пед.н., професор Аніщенко О.В.); розробленні
нового проекту «Концепції розвитку освіти дорослих в Україні» (д.пед.наук,
професор, член-кореспондент НАПН України Лук’янова Л.Б., д.пед.н.,
професор Аніщенко О.В.);

ініційовано та підготовлено пакет документів для включення
професії «андрагог» до Державного класифікатора професій України (ДК
003:2010). Наказом Мінекономрозвитку № 259 від 15.02.2019 р. професію
6

«андрагог» внесено до національного «Класифікатора професій» ДК 003:2010
та розроблено проект кваліфікаційної характеристики професії (посади)
«Андрагог» для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів
формальної і неформальної освіти до «Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників»;

здійснювалася співпраця з Департаментом акредитації та
моніторингу Державної служби якості освіти України щодо надання
консультативно-дорадчої допомоги з питань наукового обґрунтування методик
і практик сертифікації вчителів закладів загальної середньої освіти з метою
підготовки відповідних нормативно-правових документів;

подано до розгляду МОН України інформаційно-аналітичні
матеріали щодо особливостей професійної підготовки педагогів у розвинених
країнах світу та можливості творчого використання конструктивних ідей
зарубіжного досвіду в процесі оновлення вітчизняної системи неперервної
педагогічної освіти;

підготовлено та впроваджується: науково-методичний комплекс
«Якість педагогічної освіти України» для педагогічних, науково-педагогічних
працівників, керівників освітньої галузі, наукове, організаційне, методичне
забезпечення неформальної освіти різних категорій дорослих (8 одиниць
продукції), у якому здійснено теоретичний аналіз проблеми теорії і практики
навчання дорослих в умовах неформальної освіти, висвітлено практико
орієнтовані засади цієї проблеми; навчально-методичні матеріали (6 одиниць
продукції) щодо організації підвищення кваліфікації різних категорій
педагогічних працівників на основі зарубіжного досвіду;

здійснювалася
діяльність
щодо
науково-методичного
консультування, науково-методичної підтримки з питань здійснення освітнього
процесу, підвищення професійного рівня педагогічних та науково-педагогічних
працівників у спільних науково-методичних лабораторіях Інституту
педагогічної освіти імені Івана Зязюна НАПН України і закладів вищої освіти
(Харківський національний педагогічний університет імені Г.Г. Сковороди;
Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);

спільно з закладами вищої освіти МОН України підготовлено
випуски періодичних наукових видань та проведено низку науково-практичних
масових заходів;
– науковими співробітниками Інституту організовано (співорганізовано) і
успішно проведено 39 науково-практичних масових заходів, з яких 17 –
міжнародного рівня (у тому числі 27 заходів, включених до Плану роботи
НАПН України на 2018 рік та 12 заходів, включених до Плану роботи
Інституту), зокрема: 2 форуми; 17 міжнародних та всеукраїнських науковопрактичних конференцій; 8 наукових семінарів; 6 педагогічних читань; 5
круглих столів; 1 тренінг. Співробітники Інституту взяли участь у 71 науково7

практичному масовому заході (у тому числі 35 – міжнародного рівня), що були
організовані іншими установами, зокрема: 7 форумах; 43 науково-практичних
конференціях; 10 наукових семінарах; 9 круглих столах; 2 тренінгах.
Організовано і проведено 4 заходи у ході проведення освітянських виставок,
отримано 4 золоті медалі за участь у конкурсах наукових розробок за
тематичними номінаціями;
– підготовка на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях
вищої освіти здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки
України за наказом МОН України від 03.08.2016 р. № 933, на травень 2020 р.
заплановано проведення акредитації освітніх програм за спеціальностями: 011
«освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія»; до навчання в аспірантурі й
докторантурі запрошуються досвідчені практичні працівники закладів вищої
освіти;
– у 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 Інституту захищено:
1 докторську і 1 кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – «Загальна
педагогіка та історія педагогіки»; 1 докторську і 4 кандидатських дисертацій за
спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». У
спеціалізованій вченій раді К 26.451.02 Інституту захищено 3 дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 19.00.07 –
педагогічна та вікова психологія:
– упродовж 2019 року 108 слухачів пройшли курси підвищення
кваліфікації, після завершення яких отримати свідоцтва про підвищення
кваліфікації. Усі слухачі є науково-педагогічними працівниками закладів вищої
освіти.
– досліджено і систематизовано ключові тенденції професійного розвитку
дорослого населення у зарубіжних країнах; вивчено і узагальнено зарубіжний
досвід впровадження програм соціально-емоційного навчання й підготовки
педагогічних працівників до розвитку в учнів соціальних та емоційних
компетентностей ХХІ століття; у вересні відбулася зустріч науковців Інституту
з делегацією викладачів Карлового університету (Univerzita Karlova v Praze), у
жовтні – з членами польської делегації VІІІ Українсько-польського / польськоукраїнського форуму «Освіта для миру / Edukacja dla pokoju»; здійснено
закордонне відрядження науковими співробітниками до Юнченьського
університету, м. Юнчень, Китайська Народна Республіка; організовано і
проведено 4 міжнародних наукових заходів в Україні; взяли участь у 15
міжнародних науково-практичних заходах, у 5-х із них – за кордоном
(Республіка Польща, Чеська Республіка, Словаччина, Республіка Білорусь);
підготовлено до друку два номери Вісника кафедри ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта XXI століття» / Unesco Chair Journal «Lifelong Professional
Educationin the XXI century»; 6 наукових співробітників прошли стажування за
кордоном; взяли уасть у 4 міжнародних проектах (Українсько-фінський проєкт
«Навчаємось разом» в межах Кластеру 1 «Підготовка вчителів», «Розвиток
демократичного середовища та толерантності через співпрацю вихователів і
батьків у дошкільних навчальних закладах, початкових школах і громадах» за
підтримки Посольства Королівства Нідерландів, «Партнерство заради
8

натхнення, трансформації та об'єднання для ефективної відповіді на епідемію
ВІЛ» (PITCH; PITCH – The Partnership to Inspire, Transform and Connect the HIV
response), «Європейська мережа розвитку інновацій викладання і навчання у
вищій освіті» у межах співпраці з міжнародними партнерами – COST
(«European network for the development of teaching-learning innovation in higher
education») «Європейська мережа розвитку інновацій викладання і навчання у
вищій освіті»; спільно з польськими науковцями здійснюємо видання
Польсько-український науковий щорічник «Професійна і неперервна освіта /
Edukacja zawodowa i usyawiczna»;
– співробітниками Інституту надано понад 50 інтерв’ю засобам масової
інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ,
Інтернет-видання), опубліковані статті про діяльність Інституту в 2019 р., що
були вміщені у періодичних виданнях, газетах, журналах, всього понад 20
публікацій;
– за загальним фондом КПКВ 6551030 «Фундаментальні дослідження …»
Інститут отримав фінансування в повному обсязі, за бюджетні кошти придбано
6 шт. багатофункціональних пристроїв, 1 персональний комп’ютер. Станом на
01січня 2020 року кредиторської заборгованості не має.
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ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІІ.1. Наукові дослідження на виконання державних цільових програм та
виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України.
ІІ.1.2. Інформація про виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН
України у 2019 році.
№
з/
п

Номер та назва
пункту
Програми

1.

Удосконалення
законодавства
України у сфері
освіти

4.

Експертиза
освітніх
проектів,

Виконавці
(підрозділ,
відповідальний
виконавець)
Д.пед.н, проф., членкореспондент НАПН
України , директор
ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН
України
Лук’янова Л.Б.,
д.пед.н., проф.,
завідувач відділу
андрагогіки ІПООД
імені Івана Зязюна
НАПН України
Аніщенко О.В.;
співробітники
відділу андрагогіки

Відділ зарубіжних
систем педагогічної
освіти і освіти

Результати діяльності

1. Здійснювалася співпраця ІПООД імені
Івана Зязюна НАПН України з Директоратом
вищої освіти і освіти дорослих МОН України,
результатом якої стала участь у:
- роботі міжвідомчої робочої групи з
підготовки проекту Закону України «Про освіту
дорослих»
(д.пед.наук,
професор,
членкореспондент НАПН України Лук’янова Л.Б.,
д.пед.н., професор Аніщенко О.В.);
- розробленні нового проекту «Концепції
розвитку
освіти
дорослих
в
Україні»
(д.пед.наук,
професор,
член-кореспондент
НАПН України Лук’янова Л.Б., д.пед.н.,
професор Аніщенко О.В.).
2. Ініційовано та підготовлено пакет
документів для включення професії «андрагог»
до Державного класифікатора професій України
(ДК 003:2010). Наказом Мінекономрозвитку
№ 259 від 15.02.2019 р. професію «андрагог»
внесено до національного «Класифікатора
професій» ДК 003:2010 та розроблено проект
кваліфікаційної
характеристики
професії
(посади) «Андрагог» для педагогічних і
науково-педагогічних працівників
закладів
формальної
і неформальної освіти
до
«Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників».
3. Здійснювалася співпраця з Департаментом
акредитації та моніторингу Державної служби
якості
освіти
України
щодо
надання
консультативно-дорадчої допомоги з питань
наукового обґрунтування методик і практик
сертифікації
вчителів
закладів
загальної
середньої освіти, вдосконалення підходів щодо
визначення приорітетних цілей і способів
атестації і сертифікації, розроблення цільових
програм сертифікації з метою підготовки
відповідних нормативно-правових документів.
Подано до розгляду МОН України
інформаційно-аналітичні
матеріали
щодо
особливостей професійної підготовки педагогів
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підготовка
аналітичних
матеріалів
67. Удосконалення
навчальнометодичного
забезпечення
психологопедагогічної
підготовки
майбутніх
учителів у
вищих
навчальних
закладах
України

68. Розроблення
наукового,
організаційного,
методичного
забезпечення
неформальної
освіти різних
категорій
дорослих

дорослих, завідувач –
д.пед.н., с.н.с.
Авшенюк Н.М.

у розвинених країнах світу та можливості
творчого використання конструктивних ідей
зарубіжного досвіду в процесі оновлення
вітчизняної системи неперервної педагогічної
освіти.
Співробітники відділу
Підготовлено та впроваджується науковотеорії і практики
методичний комплекс «Якість педагогічної
педагогічної освіти,
освіти України» для педагогічних, науковозавідувач - д.пед.н.,
педагогічних працівників, керівників освітньої
проф. Лавріненко О.А.
галузі, що містить:
навчальний посібник «Якість педагогічної
освіти України: тенденції і перспективи» (8,0
др. арк.) (Кучерявий О.Г. Якість педагогічної
освіти України: тенденції і перспективи: навч.
посібник.– К.: Талком, 2019. – 192 с.);
методичний
посібник
«Педагогічний
досвід:
моніторинг
та
перспективи
формування» (8,0 др. арк., автор – О.А.
Лавріненко, рукопис );
практичний
посібник
«Моніторингові
технології в педагогічній освіті» (8,0 др. арк.,
автори –Красильникова Г.В., Солдатенко М.М.,
рукопис);
методичні
рекомендації
«Методичні
рекомендації з моніторингу якості педагогічної
освіти бакалаврів у вищих навчальних закладах»
(3,0 др. арк., автори – Красильникова Г.В.,
Солдатенко М.М., рукопис); «Методичні
рекомендації з моніторингу якості підготовки
магістрів педагогічного профілю» (2,0 др. арк.,
автор – Цвєткова Г.Г., рукопис);
навчальні
програми
«Технології
моніторингу
педагогічної
майстерності
вчителя»:
програма
для
керівників
загальноосвітніх та професійних закладів
освіти (2,0 др. арк., автори – Кучерявий О.Г.,
Лавріненко О.А., рукопис); «Моніторинг якості
педагогічної практики майбутніх учителів» (2,0
др. арк., автор – Красильникова Г.В., рукопис).
Співробітники
Підготовлено для впровадження 8 одиниць
відділу андрагогіки, планової
наукової,
виробничо-практичної
завідувач - д.пед.н.,
продукції щодо наукового, організаційного,
проф. Аніщенко О.В. методичного забезпечення неформальної освіти

різних категорій дорослих, у якій здійснено
теоретичний аналіз проблеми теорії і практики
навчання дорослих в умовах неформальної
освіти, висвітлено практико орієнтовані засади
цієї проблеми:
монографія «Освіта різних категорій
дорослого
населення:
теорія,
досвід,
перспективи» (18,0 д.а., автори – Баніт О.В.,
11

69

Розроблення
навчальнометодичних
матеріалів щодо
організації
підвищення
кваліфікації
різних категорій
педагогічних
працівників на
основі
зарубіжного
досвіду

Калюжна Т.Г., Котирло Т.В., Піддячий В.М.,
рукопис);
практичні посібники: «Навчання дорослих в
умовах неформальної освіти» (9,0 д.а., автори –
Андрощук І.М., Калюжна Т.Г., Піддячий В.М.,
Шарошкіна Н.Г., рукопис), «Організаційнопедагогічні основи діяльності центрів освіти
дорослих» (8,0 д.а., автор – Аніщенко О.В.,
рукопис), «Освіта та просвіта батьків та
членів родин» (10,0 д.а., автори – Котирло Т.В.,
Щербина Д.В., рукопис), «Особистісний і
професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в
умовах неформальної освіти» (8,0 д.а., автори –
Андрощук І.М., Аніщенко О.В., Баніт О.В.,
Зінченко С.В., Калюжна Т.Г., Котирло Т.В.,
Піддячий
В.М.,
рукопис),
«Розвиток
професійної
компетентності
економічно
активного населення: андрагогічний аспект»
(8,0 д.а., автор – Волярська О.С., рукопис),
«Технології навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної освіти» (14,0,
автори – Вовк М.П., Філіпчук Н.О., Грищенко
Ю.В., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю.,
рукопис), «Технології підготовки педагогічного
персоналу для роботи з дорослим населенням»
(8,0 д.а., автори – Вовк М.П., Соломаха С.О.,
Султанова Л.Ю., Цвєткова Г.Г., Щербак О.І.,
рукопис)
Відділ зарубіжних
Підготовлено для впровадження навчальносистем педагогічної методичні
матеріали
щодо
організації
освіти і освіти
підвищення кваліфікації різних категорій
дорослих, завідувач педагогічних працівників на основі зарубіжного
– д.пед.н., с.н.с.
досвіду:
Авшенюк Н.М.
- методичні рекомендації: «Професійний
розвиток педагогічного персоналу в Австралії»
(3,0 д.а., автор – Авшенюк Н.М., рукопис);
«Освіта соціальних працівників: досвід США»
(2,0 д.а., автор – Пилинський Я.М., рукопис);
- навчальні
програми:
«Підготовка
андрагогів у зарубіжних країнах» (1,5 д.а., автор
– Огієнко О.І., рукопис); «Неперервний
професійний розвиток педагогічного персоналу
в ФРН» (1,0 д.а., автори – Авшенюк Н.М.,
Дяченко
Л.М.,
рукопис);
«Психологопедагогічна грамотність батьків-вихователів
дитячих будинків сімейного типу» (1,5 д.а.,
автори – Дяченко Л.М., Марусинець М.М.,
рукопис); «Перспективи розвитку освіти
дорослих в Україні (з урахуванням досвіду
США)» (1,5 д.а., автор – Пилинський Я.М.,
рукопис).
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70

Навчальнометодичне
забезпечення
розвитку
педагогічної
майстерності
вчителів
загальноосвітніх
шкіл у межах
освітнього
проекту МОН
України «Нова
школа: простір
освітніх
можливостей»

105 Підготовка
наукових
періодичних
видань,
співзасновники
яких є МОН і
НАПН України

112 Розвиток
. програми
міжнародного
співробітництва
з питань освіти
дорослих
113 Організація і
проведення
щорічних
освітянських
виставок

Д.пед.н., проф.,
завідувач відділу
теорії і практики
педагогічної освіти

Лавріненко О.А.;
д.пед.н., доц.,
директор
Громадської
науковопедагогічної
організації
«Академія
педагогічної
майстерності та
навчання
дорослих»
Мозговий В.Л.
Д.пед.н., с.н.с.
Авшенюк Н.М.;
д.пед.н., с.н.с.
Вовк М.П. –
заступники
головних
редакторів видань

Розроблено комплекс тренінгових занять
для вчителів загальноосвітніх шкіл з тематики:
"Розвиток особистісного досвіду вчителяпрактика в Новій українській школі: методи,
способи,
прийоми
формування"
для
впровадження
в
центрах
педагогічної
майстерності України, який апробовано під час
проведення 20 науково-практичних масових
заходів та тренінгових занять у центрах
педагогічної майстерності у різних регіонах
України (м. Київ, м. Ірпінь (Київська область),
м. Миколаїв, м. Одеса, м. Ніжин (Чернігівська
область),
м. Чернігів,
м.
Херсона,
м. Новомосковськ (Дніпропетровська область)
м. Івано-Франківськ, м. Суми, м. Очаків тощо).

Підготовлено періодичні видання:
- 4 випуски наукового журналу «Порівняльна
професійна
педагогіка»
(спільно
з
Хмельницьким національним університетом);
- 2 випуски збірника наукових праць «Естетика і
етика педагогічної дії» (спільно з Полтавським
національним педагогічним університетом імені
В.Г. Короленка);
- 2 номери збірника наукових праць «Освіта
дорослих: теорія, досвід, перспективи»;
- 4 номери електронного наукового фахового
журналу «Імідж сучасного педагога» (спільно
з
Полтавським
обласним
інститутом
післядипломної педагогічної освіти імені
М. В. Остроградського)
- збірник матеріалів ХVІ Міжнародних
педагогічно-мистецьких
читань
пам’яті
професора О.П. Рудницької «Неперервна
педагогічна освіта ХХІ століття».
Співробітники
Взято участь у міжнародній програмі CiSEP
відділу андрагогіки,
(Civic School for Sound EU Practice) у сфері
завідувач - д.пед.н.,
освіти дорослих з проектного менеджменту
проф. Аніщенко О.В. європейських грантів (EU Project cycle),
ініційованій Інститутом Європейської політики
(Institut für Politik Europäische (IEP), Німеччина,
Берлін)
Співробітники,
Взято участь (проведення науково-практичних
завідувачі
масових
заходів,
участь
у тематичних
відділівІПООД
номінаціях) у щорічних освітянських виставках :
НАПНУкраїни
Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади
освіти
–
2019»,
XXХІІІ
Міжнародна
спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра –
2019. Отримано дві золоті нагороди за участь у
конкурсі наукових розробок за тематичними
номінаціями, дипломи учасників.
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114 Проведення
спільних
науковометодичних
конференцій,
науковопрактичних
семінарів,
круглих столів
тощо

Додатково

Співробітники,
завідувачі відділів
ІПООД
НАПНУкраїни

Проведено спільні науково-практичні масові
заходи з закладами вищої освіти МОН України,
зокрема:
XІV
Міжнародна
науково-практична
конференція «Актуальні проблеми вищої школи»
(спільно
з
Житомирським
державним
університетом імені Івана Франка, квітень 2019
року, м. Бар);
ІІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція «Наукова спадщина академіка
Івана Зязюна у вимірах сучасності та
майбутнього»
(спільно
з
Національним
університетом «Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченка, квітень 2019 року, м. Чернігів);
Всеукраїнська
науково-практична
конференція здобувачів вищої освіти і молодих
учених «Сучасна мистецька освіта: досвід,
проблеми та перспективи» (спільно з Київською
державною академією декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука,
квітень 2019 року, м. Київ);
ІV
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Наукова
школа
академіка
І.А. Зязюна у працях його соратників і учнів»
(спільно
з
Національним
технічним
університетом
«Харківський
політехнічний
інститут», травень 2019 року, м. Харків);
VIIІ
Українсько-польський/польськоукраїнський науковий форум «Освіта для миру»
(спільно з Переяслав-Хмельницьким державним
педагогічним
університетом
імені
Г.С.
Сковороди, травень 2019 року, м. ПереяславХмельницький);
VІ
Міжнародна
науково-практична
конференція «Теоретико-методологічні засади
мистецької освіти: проблеми і перспективи»
(спільно з Уманським державним педагогічним
університетом імені Павла Тичини, жовтень
2019 року, м. Умань);
VIIІ Міжнародний науково-методологічний
семінар «Розвиток порівняльної професійної
педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних
процесів»
(спільно
з
Хмельницьким національним університетом,
травень 2019 року, м. Хмельницький).
Співробітники
1. Здійснено співпрацю з ресурсним
відділу андрагогіки, центром професійного розвитку педагога у
завідувач - д.пед.н.,
рамках проекту Еразмус+ у межах взаємодії з
проф. Аніщенко
науково-дослідною лабораторією «Академічна
О.В.;
культура в науково-освітньому просторі»
Співробітники
Сумського
державного
педагогічного
відділу змісту і
технологій навчання університету імені Антона Макаренка.
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дорослих, завідувач –
д.пед.н., с.н.с. Вовк
М.П.; співробітники
відділу теорії і
практики
педагогічної освіти,
завідувач – д.пед.н.,
проф. Лавріненко
О.А.

2. Відбулося
науково-методичне
консультування, науково-методична підтримка з
питань
здійснення
освітнього
процесу,
підвищення професійного рівня педагогічних та
науково-педагогічних працівників у:
- спільних
науково-методичних
лабораторіях Інституту педагогічної освіти імені
Івана Зязюна НАПН України і закладів вищої
освіти (Харківський національний педагогічний
університет
імені
Г.Г. Сковороди;
Житомирський державний університет імені
Івана
Франка;
Вінницький
державний
педагогічний
університет
імені
Михайла
Коцюбинського);
- Міжрегіональному центрі професійної
перепідготовки
звільнених
у
запас
військовослужбовців м. Кривого Рогу,

ІІ.2. Фундаментальні наукові дослідження.
ІІ.2.1. У 2019 році в Інституті завершилося виконання 4 фундаментальних
наукових досліджень.
ІІ.2.1.1. Назва наукового дослідження «Теоретико-методичні засади
розвитку освіти різних категорій дорослого населення».
Реєстраційний номер, роки виконання: РК № 0117U001071; 1.01.2017 –
31.12.2019 рр.
Науковий напрям: 25.Теоретико-методичні засади освіти дорослих.
Основні виконавці наукового дослідження (станом на 31.12.2019 р.):
штатні працівники – 7 осіб: докторів наук – 3 особи (завідувач відділу – 1,
головний науковий співробітник – 1, провідний науковий співробітник – 1),
кандидатів наук – 2 особи (провідний науковий співробітник – 1, старший
науковий співробітник – 1); за сумісництвом – 2 особи (у т. ч. докторів наук – 1
(старший науковий співробітник), кандидатів наук – 1 особа (старший науковий
співробітник).
Керівник наукового дослідження: Аніщенко О.В., доктор педагогічних
наук, професор.
Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення
дослідження. Уперше у вітчизняній педагогічній науці:
виокремлено та охарактеризовано моделі центрів освіти дорослих
(самостійні інституції – заклади неформальної освіти дорослих; громадські
організації; підрозділи закладів освіти (загальноосвітніх, професійно-технічних,
вищих, закладів спеціалізованої освіти мистецького напряму та ін.); підрозділи
закладів культури; заклади неформальної освіти на базі територіальних центрів
соціального обслуговування (університети третього віку, центри активного
довголіття); соціальні підприємства);
розроблено, обґрунтовано «Концепцію розвитку освіти дорослих в
Україні», що пройшла широке громадське обговорення й покликана сприяти
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усвідомленню суспільством взаємної відповідальності держави, громади й
особистості за розвиток освіти впродовж життя, що стане можливим за умови
створення гнучкої, відкритої системи освіти дорослих, що поєднує формальну,
неформальну, інформальну складові, спрямовану на задоволення поточних і
перспективних освітніх потреб особистості;
розроблено та впроваджено технології: 1) розвитку андрагогічної
компетентності працівників бібліотек, структура якої містить концептуальну,
змістову, процесуальну складові; 2) розвитку громадянської компетентності
майбутніх педагогів, що включає цільову, мотиваційну, технологічну складові;
розроблено та впроваджено модель педагогізації батьків і членів родин
вихованців ЗДО, що ґрунтується на основних положеннях міждисциплінарного,
андрагогічного, особистісно орієнтованого, особистісно діяльнісного підходів;
виявлено загальні й специфічні тенденції розвитку освіти різних категорій
дорослого населення (розвитку освіти дорослих у національному та
європейському освітньому просторі; розвитку центрів освіти для різних
категорій дорослого населення; розвитку неформальної освіти окремих
категорій дорослих (батьків і членів родин вихованців/учнів закладів
дошкільної і загальної середньої освіти, державних службовців, топ-менеджерів
міжнародних організацій), працівники бібліотек, громадянської компетентності
майбутніх педагогів).
Удосконалено положення щодо: концептуальних ідей розвитку освіти
різних категорій дорослих; упровадження андрагогічного, особистіснодіяльнісного підходу в освіті дорослих; критерії та показники громадянської
компетентності майбутніх педагогів, андрагогічної компетентності працівників
бібліотек, державних службовців; психолого-педагогічної компетентності
батьків і членів родин.
Набули подальшого розвитку: тлумачення змісту складових понятійнотермінологічного апарату наукового дослідження (освіта дорослих, формальна,
неформальна,
інформальна
освіта,
освітня
послуга,
андрагогічна
компетентність, громадянська компетентність), методологічні підходи до
дослідження освіти дорослих, положення про андрагогічні принципи навчання
різних категорій дорослих, ідеї та положення щодо організації неформальної
освіти і навчання дорослих, методики вивчення рівнів розвитку
компетентнісного потенціалу окремих категорій дорослих.
Назви підготовленої продукції:
1)
наукова продукція – рукопис монографії «Освіта різних категорій
дорослого населення: теорія, досвід, перспективи» (18,0 др. арк.);
2)
виробничо-практична продукція – рукописи практичних посібників
– 3: «Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти дорослих» (8,0
др. арк.), «Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в
умовах неформальної освіти» (8,0 др. арк.), «Розвиток професійної
компетентності економічно активного населення: андрагогічний аспект» (8,0
др. арк.); рукописи методичних рекомендацій – 2: «Інформаційне забезпечення
освіти окремих категорій дорослих» (4,0 др. арк.), «Педагогічні засади
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організації просвіти батьків у загальноосвітніх, позашкільних закладах (4,0 др.
арк.);
3)
статті (7,5 др. арк.).
Найбільш вагомі публікації:
1. Аніщенко О.В. Концепція розвитку неформальної освіти дорослих
/ О.В. Аніщенко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.
/ [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова), Аніщенко О.В. (заст. гол.) та ін.]; Ін-т пед.
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. – К.; Ніжин:
Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – Вип. 1 (15). – С. 18-28. (0, 6 др. арк.)
2. Баніт О.В., Лук’янова Л.Б., Андрощук О.В. Теоретичні і практичні
аспекти розвитку лідерських якостей у топ-менеджерів у вітчизняній науці й
практиці // Вісник післядипломної освіти. 2019, Випуск 8(37), УМО, серія
«Педагогічні науки» https://doi.org/10.32405/2218‐7650 (0,5 др. арк.).
3. Lukianova L. Effects of Global Labor Market Trends on The Content of
Professional Training of Future It Managers / Lukianova L., Banit O., Goretko T. //
Інформаційні технології і засоби навчання, 2019, 70(2), 16-27. URL:
https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/issue/archive; Web of Science (0,5 др. арк.).
4. Lukianova L. Analysis of Modern Teacher’s Educational Needs in the Context
of Professional and Personal Development / Lukianova L. // Creativity and
innovation as challenges for the systems of education – cross cultural
perspective: International Forum for Education. – 2019. – Р. 32-39. (0,5 др. арк.).
ІІ.2.1.2. Назва наукового дослідження «Технології навчання дорослих в
умовах формальної і неформальної освіти».
Реєстраційний номер, роки виконання: РК № 0117U001072; 1.01.2017 –
31.12.2019 рр.
Науковий напрям: 25.Теоретико-методичні засади освіти дорослих.
Основні виконавці наукового дослідження (станом на 31.12.2019 р.):
штатні працівники – 6 осіб: докторів наук – 2 особи (завідувач відділу – 1,
старший науковий співробітник – 1), кандидатів наук – 3 особи (старші наукові
співробітники), молодший науковий співробітник – 1 особа; за сумісництвом –
1 особи (докторів наук, старший науковий співробітник).
Керівник наукового дослідження: Вовк М.П., доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник.
Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення
дослідження:
1. З’ясовано, що у світовому, європейському й українському освітньонауковому середовищі окреслилися тенденції інституалізації та технологізації
трьох типів освіти: формальної (пов’язана з побудовою системи неперервної
освіти як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект неперервної
освіти), неформальної (зумовлена процесом засвоєння людиною нового
життєвого, соціального, професійного досвіду поза межами організованих
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освітніх закладів); інформальної (передбачає здійснення самоосвіти,
самоудосконалення, саморозвитку особистості з урахуванням власних
уподобань, прагнень, цілей).
2.
Узагальнено
вимоги
до
технологій
навчання
дорослих:
концептуальність, системність, врахування вікових особливостей, рівня
інтелектуального й емоційного розвитку, рівноправне партнерство
(встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин в умовах ціннісно-змістової
рівності викладача і учнів), керованість (передбачає цілепокладання,
планування, проектування процесу навчання, варіювання засобами і методами з
метою корекції результатів); гнучкість, міжособистісна взаємодія,
динамічність, індивідуалізація навчання, здоров’язбережність, самонавчання та
самоорганізація, ефективність, відтворюваність, візуалізація, поетапність і
передбачуваність дій, розвиваюче навчання і мимовільне запам’ятовування
навчального матеріалу тощо. Обґрунтовано концептуальні засади використання
технологій навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти, що
становлять
положення
методологічних
підходів:
андрагогічного;
культурологічного;
аксіологічного;
герменевтичного;
акмеологічного;
технологічного.
3. З’ясовано, що професійна компетентність педагогічного персоналу
щодо використання технологій навчання в умовах формальної і неформальної
освіти – це інтегративна якість, яка визначає ціннісно-мотиваційну
спрямованість особистості педагога на здійснення інноваційної діяльності у
викладацькій, педагогічній діяльності, розуміння специфіки організації
формального і неформального навчання, здатність до вияву дослідницьких,
організаційних, комунікативних умінь у процесі адаптації вітчизняного і
зарубіжного досвіду використання технологій навчання та під час розроблення
авторських технологій, характеризується високим ступенем педагогічної
рефлексії за результатами викладання і навчання, потребою у
самовдосконаленні та саморозвитку у сфері освітніх технологій.
У структурі професійної компетентності педагогічного персоналу щодо
використання технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти
доцільно виокремити такі компоненти: аксіологічно-регулятивний, понятійнозмістовий, праксеологічно-рефлексивний. Визначено критерії готовності на
основі структурних компонентів професійної компетентності педагогічного
персоналу щодо використання технологій навчання в умовах формальної і
неформальної освіти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльніснорефлексивний. На основі визначених критеріїв і показників професійної
компетентності педагогічного персоналу щодо використання технологій
навчання в умовах формальної і неформальної освіти виокремлено такі рівні
сформованості
означеної
якості:
наслідувально-репродуктивний;
інтерпретаційно-діяльнісний; інноваційно-інтерактивний.
4. Розроблено та експериментально перевірено технології навчання
різних категорій дорослого населення на основі ключових вимог
(концептуальність; системність; рівноправне партнерство; керованість;
гнучкість; міжособистісна взаємодія; динамічність; індивідуалізація навчання;
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здоров’язбережність; самонавчання та самоорганізація; відтворюваність;
візуалізація; поетапність і передбачуваність дій; об’єктивність контролю й
оцінювання тощо) та з урахуванням концептуальної, змістової, процесуальної і
професійної
складових:
технологію
розвитку
мовнокомунікативної
компетентності майбутніх докторів філософії; технологію використання засобів
музейної педагогіки в умовах неформальної освіти; технологію технологічного
забезпечення післядипломної освіти викладачів; технологію формування
андрагогічної компетентності педагогічного персоналу; технологію творчого
використання ідей вітчизняних науково-педагогічних шкіл у формальній і
неформальній освіті викладачів закладів вищої освіти та викладачівдослідників. Виявлено ефективні педагогічні умови їх упровадження в сучасну
формальну і неформальну освіту: 1) створення педагогічно керованого
освітнього середовища; 2) єдність чотирьох складових у поетапному
впровадженні технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти;
3) розроблення науково-методичного супроводу впровадження технологій
навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти і забезпечення
вільного доступу до розроблених ресурсів через електронні бібліотеки, ресурсні
центри, веб-сайти.
Назви підготовленої продукції:
1) наукова продукція – рукопис колективної монографії «Навчання
дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика» (20,0
др. арк.);
2) виробничо-практична продукція – рукописи практичних посібників:
«Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти»
(14,0 др. арк.); «Технології підготовки педагогічного персоналу для роботи з
дорослим населенням» (8,0 др. арк.); рукописи методичних рекомендацій:
«Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної
освіти» (4,0 др. арк.); «Тренінгові технології навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної освіти» (4,0 др. арк.);
3) статті (4,75 др. арк.).
Найбільш вагомі публікації:
1. Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і
неформальної освіти: практичний посібник / М.П. Вовк, Г.І. Сотська,
Н.О. Філіпчук,
Ю.В. Грищенко,
С.О. Соломаха,
Л.Ю. Султанова,
Н.С. Гомеля. – К.: Талком, 2019. – 320 с.
2. Myroslava P. Vovk, Halyna I. Sotska, Olena V. Trynus, Olga Ja. Muzyka
Assessment of Instructors’ Technology Competency to be Used in the Settings
of Formal and Non-Formal Education International Journal of Higher
Education.
–
Vol.
8.
–
№5.
http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/15984
(1,0
друк. арк.).
ІІ.2.1.3. Назва наукового дослідження «Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених країнах світу».
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Реєстраційний номер, роки виконання: РК № 0117U001070; 1.01.2017 –
31.12.2019 рр.
Науковий напрям: 3. Історія педагогіки, Порівняльна педагогіка.
Основні виконавці наукового дослідження (станом на 31.12.2019 р.):
штатні працівники – 7 осіб: докторів наук – 1 особи (завідувач відділу),
кандидатів наук – 6 осіб (старші наукові співробітники); за сумісництвом – 3
особи (доктори наук).
Керівник наукового дослідження: Авшенюк Н.М., доктор педагогічних
наук, старший науковий співробітник.
Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення
дослідження:
1. Визначено та проаналізовано поняттєво- категоріальний апарат
дослідження, базовими поняттями якого є «неперервна освіта», «освіта
впродовж життя», «доросла людина», «освіта дорослих», «формальна освіта
дорослих», «неформальна освіта дорослих», «професійний розвиток».
Доведено, що освіта дорослих у зарубіжних країнах розвивається відповідно до
зовнішніх (соціально-економічні, демографічні, соціокультурні, технологічні
впливами) і внутрішніх (освітні інтереси, потреби дорослих) чинників. Проте,
нерівномірність історичного, соціально-економічного, політичного, культурноосвітнього розвитку цих країн у просторі й часі призводить до несинхронності
еволюції освіти дорослих, зумовлює її відмінності та особливості.
2. Дослідження тенденцій розвитку освіти дорослих у розвинених країнах
світу базується на інтеграції системного, синергетичного, цивілізаційного,
парадигмального, аксіологічного, культурологічного й андрагогічного
методологічних підходів, що дає можливість визначити її специфіку у різних
соціокультурних умовах. Інтеграція методологічних підходів є провідною
тенденцією в умовах багаторівневої методології, оскільки дозволяє дослідити
розвиток та функціонування систем освіти дорослих у зарубіжних країнах,
виявити їх зв`язок із соціумом, культурою та цінностями суспільства,
обґрунтувати провідні тенденції. Феномен освіти дорослих вирізняється
складністю та багатоаспектністю, що зумовлено міждисциплінарністю його
теоретичних засад, які ґрунтуються на поєднанні теорій і концепцій
філософських, педагогічних, психологічних, управлінських і економічних
галузей науки. Наукове осмислення феномену освіти дорослих ґрунтується на:
теорії конструктивізму (Е. фон Ґласерфельд, Ж. Піаже, Дж. Дьюї); теорії
людського капіталу (Т. Шульц, Г. Беккер., Х. Боуен, М. Блауг, Ф. Махлуп, А.
Сміт); теорії управління людськими ресурсами (П. Друкер), теорії стилів
навчання та теорії емпіричного навчання (Д. Колба); теорій соціального
навчання (Н. Міллер, Дж. Доллард, А. Бандура); теорії цільової орієнтації
навчання (П. Кросс); теорії гуманістичного навчання (М. Ноулз); теорії
андрагогіки (Е. Торндайк, Г. Соренсон, М. Ноулз); теорії розвивального
навчання (Дж. Мезіроу, П. Фрейре, Л. Дальоз); теорії підсилення мотивації (Р.
Ноу); теорій фірми (Р. Хант, Т. Базан); концепції організації, що навчається (П.
Сенге, К. Аргіріс, Д. Шон); концепції управління знаннями (К. Вііг,
Т. Дейвенпорт, І. Нонака, Х. Такеучі, Л. Прусак, Д. Харрингтон, Ф. Воул) тощо.
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3. З’ясовано, що у зарубіжних країнах до формування законодавчого
забезпечення системи освіти дорослих застосовують два підходи: перший –
базується на цілісному підході, тобто існують окремі закони й акти про освіту
дорослих (Австрія, Греція, Норвегія, Фінляндія, США, Угорщина); другий – на,
так званному, дифузійному підході, тобто передбачає представлення різних
аспектів освіти дорослих в освітньому законодавстві країни, з вирізненням
окремих законів стосовно регулювання конкретної освітньої практики
(Австралія, Данія, Китай, Південна Корея, Польща, Швеція). Аналіз
нормативно-правової бази освіти дорослих засвідчив її постійне оновлення;
посилення децентралізаційних впливів; використання демократичної моделі
розроблення й реалізації освітньої політики «знизу-вгору»; акцентування на її
прозорості та соціальному партнерстві (громадські/професійні організації,
асоціації, бізнес, держава).
4. Встановлено, що організаційно-педагогічні особливості освіти дорослих,
зокрема щодо професійного розвитку різних категорій дорослого населення, у
досліджуваних країнах зумовлені взаємопроникненням та взаємозв’язком
структурних, змістових і процесуальних її складових. Визначено й
проаналізовано ефективні моделі професійного розвитку дорослих, зокрема:
модель спільного навчання; модель віртуального бенчмаркінгу на основі
критеріїв; змішана модель; модель заохочувальної нагороди; модель дефіциту,
каскадна модель; модель коучінгу/менторства; модель спільноти, що
навчається; модель практичного дослідження; трансформуюча модель тощо.
Особливостями організаційної структури є диверсифікований характер та
велика кількість провайдерів (локальні й регіональні центри освіти дорослих;
традиційні, не/комерційні заклади освіти; організації волонтерів; культурнопросвітницькі інституції; релігійні установи тощо), які динамічно реагують на
потреби дорослих учнів та суспільства в цілому. Педагогічні особливості
визначаються принципами формування змісту освіти дорослих: інтегративного
узгодження, міждисциплінарності,
практичної й розвиваючо-творчої
спрямованості, активної суб’єктності, акумуляції професійного досвіду як
джерела знань, ситуативної зумовленості, проблемності, особистісної
орієнтованості й особистісних освітньо-професійних ініціатив.
5. Виявлені й проаналізовані курикулуми в освіті дорослих зарубіжних
країн систематизовано у три групи: курикулум для навчання, курикулум для
роботи, курикулум для життя. Основними чинниками, які детермінують їх
розроблення є освітні потреби дорослих учнів; їх професійно-освітній досвід й
цілі навчання; андрагогічні підходи до навчання; фасилітативна роль андрагога;
стратегії навчання; умови середовища; контекстність та клієнтоорієнтованість;
ситуативність у виборі методів і форм навчання.
Визначено, що Центри освіти дорослих є надзвичайно мобільними
закладами у реагуванні на зміни в суспільстві та освітніх потреб дорослих.
Здійснений аналіз навчальних програм Центрів показав, що найбільш
затребуваними є: програми з базової освіти дорослих, що спрямовані на
усунення недоліків у читанні, письмі та рахуванні, для тих дорослих, які
прагнуть підготуватися до отримання диплому про загальну (середню) освіту і
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підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці або продовжити
професійну освіту; освітні програми, які спрямовані на професійний розвиток,
зокрема підвищення або розширення кваліфікації, зокрема: комп’ютерні, мовні
курси тощо; програми, які стосуються захисту навколишнього середовища,
охорони здоров’я, створення й збереження сім’ї тощо; програми культурнопросвітницької спрямованості для людей третього віку.
Встановлено, що професійний розвиток різних категорій дорослого
населення забезпечується за допомогою традиційних (лекції, семінари,
практичні заняття) і нетрадиційних форм навчання (диспут, «мозкова атака»,
тренінг, коучинг). До ефективних методів навчання дорослих учнів віднесено:
метод «круглого столу», метод проектів, ігрові методи, сторітеллінг, баддінг,
метод наративу, фішбоут, метод симуляції тощо. З’ясовано, що домінуючою
технологією навчання дорослих в контексті їх професійного розвитку є
інтерактивні технології (ігрові, проектні, інформаційно-комунікаційні,
тренінгові, проблемні, діалогічні); технології створення особистісно
орієнтованих ситуацій, сутнісною характеристикою яких є поєднання
професійного контексту, діалогічності, рольової співпраці і взаємодії суб’єктів
навчання; дистанційні/он-лайн технології навчання.
6. З’ясовано, що професійний розвиток дорослого населення у зарубіжних
країнах здійснюється в національних системах освіти дорослих. Вивчення
тенденцій, характерних для розвитку освіти дорослих досліджуваних країн,
уможливило їх класифікацію за ознаками: просторовості (глобальні:
глобалізація,
інтеграція,
інтернаціоналізація,
інформатизація,
мультикультурність, неперервність; регіональні: конвергенція, когерентність,
культурна гібридизація; національні: тенденція формування національної
стратегії розвитку освіти дорослих, освітньої політики надання освітніх послуг
й практики забезпечення їх якості; тенденція неперервного реформування
освіти дорослих); фаз розвитку (зароджуються, сформовані, завершені),
тривалості (довгострокові: тенденції соціокультурного виміру, зокрема
гуманізації та демократизації; тенденція соціальної спрямованості; тенденція до
культурної і цивілізаційної інтеграції, розвитку універсальних професійних і
загальнолюдських норм; тенденція демократичного характеру державної
політики в галузі освіти дорослих; короткострокові: тенденція впливу освіти
дорослих на реформування систем освіти розвинених країн з огляду на
соціально-економічні чинники, насамперед, конкуренцію, лібералізацію,
приватизацію, скорочення державного фінансування); сутності (системо
утворюючі: тенденція двостороннього розуміння освіти дорослих: як цінності і
суспільного блага, та як продукту надання послуг з орієнтацією на споживача;
тенденція інституалізації освіти дорослих; тенденція якісного виміру освіти
дорослих, що сприяє розробленню, запровадженню й моніторингу механізмів
забезпечення якості освіти дорослих на глобальному, регіональному і
національному рівнях; тенденція єдності формальної і неформальної освіти;
функціональні: тенденції гнучкості й диверсифікації, що передбачають
різноманітність типів провайдерів освіти дорослих (традиційні, альтернативні,
корпоративні, приватні, комерційні), форм, методів, технологій навчання;
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тенденція варіативності форм управління і фінансування, що передбачає
поступовий перехід від централізації до децентралізації управління
(формування суспільно-державного характеру управління), від державного до
приватного (залучення соціальних партнерів) фінансування; тенденцію
професіоналізації різних категорій дорослого населення; тенденція розроблення
механізмів визнання результатів неформальної й інформальної освіти,
отриманої в межах освіти дорослих; тенденція віртуалізації освіти дорослих та
формування відкритого освітнього середовища; прогностичні: тенденція
випереджального розвитку, яка виявляється в спрямованості освіти дорослих на
майбутні виклики, орієнтації на перспективні потреби розвитку держави,
суспільства, особистості; тенденція збереження привабливості ринку освітніх
послуг розвинених країн; тенденція посилення різноманітності форм освіти
дорослих за рахунок розвитку ІКТ; тенденція широкомасштабного проведення
провідними міжнародними організаціями всесвітніх масових заходів з проблем
розвитку освіти дорослих та дисемінації кращих практик; тенденція
інтенсифікація наукових досліджень у галузі освіти дорослих з метою пошуку
раціональних шляхів її удосконалення.
7. Виявлено основні закономірності розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах, зокрема: зумовленість розвитку освіти дорослих
розвинених країн єдністю історичних, соціально-економічних, суспільнополітичних, соціокультурних перетворень у суспільстві та динамікою освітніх
потреб дорослих, ринку праці, суспільства і національної держави;
зумовленість інноваційних трансформацій і реформування систем освіти
дорослих конвергентними і когерентними тенденціями у світовому освітньому
просторі та гармонійним поєднанням глобального і локального контекстів;
закономірність активізації впливу освіти дорослих на суспільний розвиток
через її соціальну й економічну спрямованість; закономірність залежності цілей
і структури системи освіти дорослих від освітніх потреб дорослої людини,
ринку праці, світового ринку освітніх послуг, суспільства і держави;
закономірність спрямовуючого впливу державного й недержавного секторів,
міжнародних організацій.
8. Осмислення тенденцій розвитку освіти дорослих у розвинених країнах,
уможливило формулювання рекомендацій щодо використання прогресивних
ідей зарубіжного досвіду в модернізації системи освіти дорослих в Україні на
державному й регіональному рівнях, рівні провайдера за стратегічним,
законодавчим, організаційно-управлінським, організаційно-андрагогічним
напрямами.
Назва підготовленої продукції:
1) наукова продукція – рукопис монографії «Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених країнах світу» (25,5 др. арк.);
2) виробничо-практична продукція – рукописи методичних рекомендацій:
«Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії» (3,0 др. арк.);
«Освіта соціальних працівників: досвід США» (2,0 др. арк.);
3) навчальна продукція – рукопис навчального посібника «Професійна
підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії» (8,0 др. арк.);
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рукописи навчальних програм – 4: «Перспективи розвитку освіти дорослих в
Україні (з урахуванням досвіду США)» (1,5 др. арк.); «Неперервний
професійний розвиток педагогічного персоналу в ФРН» (1,0 др. арк.);
«Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу» (1,5 др. арк.); «Підготовка андрагогів у зарубіжних країнах»
(1,5 др. арк.);
4) Статті (13,25 др. арк.).
Найвагоміші публікації:
1. Авшенюк Н. М., Креденець Н. Я. Професійна освіта у вимірах
соціального партнерства в Австрії і Німеччині: монографія / за заг. ред.
Н.М. Авшенюк. Львів : «Растр-7», 2019. 252 с.
2. Огієнко О.І., Терьохіна Н.О. Неформальна освіта дорослих у
Сполучених Штатах Америки: історія і сучасність: монографія. Суми:
Видавець: СНАУ, 2019. 192с.
3. Учитель: виміри професійного становлення і міжнародної освіти:
колективна монографія / за заг.ред. Товканець Г.В. Мукачево: Редакційновидавничий центр МДУ, 2019. 342 с.
ІІ.2.1.4. Назва наукового дослідження «Психологічний супровід
навчання різних категорій дорослого населення».
Реєстраційний номер, роки виконання: РК № 0117U001073; 1.01.2017 –
31.12.2019 рр.
Науковий напрям: 25.Теоретико-методичні засади освіти дорослих.
Основні виконавці наукового дослідження (станом на 31.12.2019 р.):
штатні працівники – 10 осіб: докторів наук – 5 осіб (завідувач відділу – 1,
провідних наукових співробітників – 2, старших наукових співробітників – 2),
кандидатів наук – 4 особи (провідний науковий співробітник – 1, старший
науковий співробітник – 1, молодший науковий співробітник – 1, науковий
співробітник – 1).
Керівник наукового дослідження: Помиткін Е.О., доктор психологічних
наук, професор.
Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення
дослідження:
1) здійснено обґрунтування теоретичних підходів до емпіричного
вивчення психологічних особливостей професійного розвитку дорослих,
проведено якісний аналіз результатів констатувального експерименту,
проаналізовано особливості освітніх потреб та психологічного супроводу
навчання дорослих на різних етапах вікового розвитку;
2) визначено критерії розподілу дорослих за онтогенетичними ознаками:
психологічна періодизація життєвого шляху особистості; психологічні
закономірності і механізми їх розвитку; соціальна ситуація під час зміни
професійної діяльності та ідентифікації особистості. зазначені критерії
зумовлюють особливості психологічного супроводу навчання різних категорій
дорослих, до яких віднесено доросле населення віком від 17 років без
обмеження верхнього значення (студенти, працюючі, безробітні і пенсіонери)
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на кризових (17-23 рр.; 28-32 рр.; 37-42 рр.55-65 рр.) та перехідних (22-27 рр.;
25-27 - 40-45 рр.; 45 – 60 рр.; 60 – 65 рр.) етапах вікового розвитку;
3) обґрунтовано методи психологічного супроводу психологічного
супроводу навчання дорослих: комплексна психологічна діагностика
особистості дорослої людини; психологічне консультування і психологічна
допомога у розв’язанні освітніх проблем дорослих; проектування професіограм,
кар’єрограм,
створення
портфоліо
дорослої
людини
в
процесі
профорієнтаційного супроводу та кар’єрного консультування; психологічна
корекція та психологічна реабілітація дорослої людини на кризових та
перехідних етапах вікового розвитку;
4) виявлено специфіку психологічного супроводу навчання дорослих, що
зумовлена кризами вікового розвитку дорослої людини (кризи «ідентифікації»,
«корекції», «середини життя», «морального сенсу життя»). у період
переживання кризи «ідентифікації» доцільним є профорієнтаційний супровід, в
тому числі і з урахуванням принципу гендерної ідентичності, кар'єрне
консультування, а також психологічний супровід, що спрямований на розвиток
особистісних ресурсів, зокрема - стратегічного мислення, подолання
дисгармоній характеру. у період переживання криз «корекції» та «середини
життя» ефективним є психолого-андрогогічний супровід, а також
психологічний супровід, що спрямований на підтримку комунікативної
мобільності і збереження себе, багатовимірне прийняття життя та мудрість, як
найважливіших складових особистісних ресурсів дорослої людини цього віку.
геронтопсихологічний супровід зумовлює конструктивне вирішення кризи
«морального сенсу життя»;
5) розроблено модель психологічного супроводу навчання різних
категорій дорослого населення, що ґрунтується на основних положеннях
духовно-особистісного,
особистісно-професіологічного,
особистісногеронтопсихологічного підходів; принципах активності та адаптації дорослої
людини у навчанні; відповідності психологічного супроводу освітнім потребам,
психофізіологічним і соціально-психологічним особливостям на кризових та
перехідних етапах вікового розвитку дорослої людини; віковій періодизації
життєвого шляху особистості; класифікації криз у віковому розвитку дорослої
людини; класифікації перехідних етапів у професійному становленні дорослих;
методах та прийомах професійної орієнтації, психологічної діагностики,
психологічного консультування, психокорекції та психореабілітації в процесі:
розвитку професійних орієнтацій, гендерно-професійної ідентичності,
кар’єрних компетенцій та стратегічного мислення дорослої людини;
психологічного супроводу професійного розвитку педагогів на перехідних
етапах трудової кар’єри; розвитку педагогічної взаємодії між викладачами та
слухачами на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
розвитку особистісно-професійного ресурсу педагогічних працівників;
духовного
і
характерологічного
розвитку
сучасного
студентства;
геронтопсихологічного супроводу навчання осіб похилого віку;
6) апробовано та впроваджено засоби психологічного супроводу, серед
яких: психодіагностичні програми: виявлення освітніх потреб дорослого
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населення та особливостей педагогічної взаємодії з різними його категоріями;
виявлення особистісно-професійного ресурсу; оцінки стану духовного і
характерологічного розвитку; самооцінки рівня кар’єрного розвитку;
профдіагностики; оцінки рівня усвідомлення стану психічного здоров’я і
прагнення довголіття, визначення типу гендерної ідентичності; консультаційні
та корекційні програми: програми психологічного супроводу педагогів на
перехідних етапах професійного розвитку; розвитку стратегічного мислення;
характерологічного розвитку; розвитку особистісно-професійних ресурсів
вчителя; консультативної діяльності з питань профорієнтації та кар’єрного
розвитку; корекції індивідуальної концепції суб’єкта кар’єри; профілактики
регресивного особистісно-професійного розвитку; оптимізму та оптимізації
способу життя; розвитку гендерної обізнаності суб’єктів професійної орієнтації;
технології: професіологічного моніторингу динаміки спеціальностей
професійно-педагогічного коледжу на ринку праці та оцінки професійно
важливих якостей; профконсалтингу можливостей колективу педагогічних
працівників професійно-педагогічного коледжу та потреб студентів як
споживачів освітніх послуг; кар’єрного коучингу викладачів та студентів
професійно-педагогічного коледжу; методи: психогеронтологічної просвіти та
навчання; емоційно-рекреаційного та духовно-особистісного розвитку;
створення індивідуального психологічного простору; розвитку позитивної сили
уяви; розвитку здатності особистості приймати рішення; розвитку
стратегічного
мислення;
розвитку
ресурсності
особистості;
психодіагностичного оцінювання та професіографічного аналізу; створення
портфоліо та кар’єрограми педагога; гендерно-вікового аналізу.
удосконалено прийоми та техніки психологічного супроводу: постановки
спонукальних та альтернативних питань; позитивного підкріплення, парафразу
та узагальнення змісту висловлювань і уявлень; відображення почуттів та
акцентування емоційних переживань; наближення та конфронтації в
спілкуванні; побудови часової перспективи та втілення планів у реальність.
набули подальшого розвитку питання: доступності дистанційних освітніх
форм та адресності змісту психологічного супроводу конкретним віковим
групам; уточнення змісту, організаційних та технічних особливостей
використаних форм психологічного супроводу за рахунок зворотного зв’язку від
учасників експерименту; проведення міні-лекцій, тренінгів, коучингу студентів
і викладачів, впровадження системи духовно-орієнтованих заходів (свят
гармонії, моральності, творчості, духовності, спецкурсу гармонізації характеру,
рольових ігор та духовно-психологічного консультування; корекції
індивідуальної концепції суб’єкта кар’єри та профілактики регресивного
розвитку особистості; методу створення портфоліо та кар’єрограм.
Назва підготовленої продукції:
1) наукова продукція – рукопис монографії «Психологічний супровід
навчання різних категорій дорослого населення» (23,15 д.а.);
2) виробничо-практична продукція – рукопис методичного посібника
«Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку» (8,0 д.а.); рукописи
практичних посібників – 2: «Кар’єрне консультування» (12,0 д.а.);
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«Психологічний супровід особистісного розвитку дорослих: подолання
професійних криз та характерологічних дисгармоній» (8,0 д.а.); ркуколис
методичних рекомендацій: «Духовно-психологічний супровід дорослих,
спрямованих на гармонізацію характерологічного розвитку особистості» (3,0
д.а.);
3) статті (26,85 д.а.).
Найвагоміші публікації:
1. Рибалка В.В. Психолого-педагогічні засади становлення роботи
громадянського суспільства як інституту прямої демократії в умовах системи
освіти / Зб. матеріалів Регіонального науково-практичного семінару
«Психолого-педагогічне забезпечення розвитку школи як осередку
демократизації становлення громадянського суспільства і громадянина
України: Департамент освіти ВК Кременчуцької міської ради Полтавської
області, Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» Кременчуцької МР Потавської
області: Кременчук, 2019.– 64 с.– С. 6-33.– 1,5 д.а.
2. Помиткін Е.О. Психологічний супровід саморегуляції емоційних станів
особистості в особливих умовах діяльності // Авіаційна та екстемальна
психологія у контексті технологічних досягнень: зб. наук. праць за ред.
Л.В.Помиткіної, Т.В.Вашеки, О.М.Ічанської. – К.: ТОВ «Альфа-ПІК», 2019. С.202-206.
2. Коваленко О. Особистість у віці пізньої дорослості // Відродження
гідності людей «Золотого віку» в українському суспільстві: матеріали
доповідей учасників ІІ Міжнародної Конференції в рамках проекту «Шануй
Батька і Матір…», 25-27 листопада 2019 р. – Львів :СПОЛОМ, 2019. – С. 12-21.
4. Ігнатович О.М. Психологічні технології кар’єрного консультування
педагогічних працівників / Розбудова єдиного відкритого інформаційного
простору освіти впродовж життя: зб.мат-ів І Міжнародного науковопрактичного WEB-форуму // О.М. Ігнатович. – Кропивницький: Вид-во Льотної
академії Національного авіаційного університету. – Вип. 1., 2019. – с.167-169.
ІІ.2.2. У 2019 році в Інституті виконувалось 1перехідне фундаментальне
наукове дослідження.
Назва наукового дослідження «Теоретичні й методичні засади
професійного і особистісного розвитку вчителя в контексті Нової
української школи».
Реєстраційний номер, роки виконання: РК № 0119U001098; 1.01.2019 –
31.12.2021 рр.
Науковий напрям: 9. Вища освіта.
Основні виконавці наукового дослідження (станом на 31.12.2019 р.):
штатні працівники – 4 осіб: докторів наук – 3 особи (завідувач відділу – 1,
провідний науковий співробітник – 2); за сумісництвом – кандидат наук – 1
особа (молодший науковий співробітник – 1).
Керівник наукового дослідження:Лавріненко О.А., доктор педагогічних
наук, професор.
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Найістотніші наукові результати, досягнуті в ході проведення
дослідження упродовж 2019 р. узагальнено у таких висновках:
1. Професійно-особистісний розвиток учителя – це характеристика
якісних змін у всіх сферах його особистості, поява у нього нових духовних
надбань мотивів, активізації діяльності і кар’єрного зростання, нових
компетентностей на самоцінному рівні та нової здатності до емоційно-вольової
регуляції педагогічних дій.
2. Стрижневим чинником професійно-особистісного розвитку вчителя
виступає
професійно-педагогічна
культура.
Це
–
негентропійнофункціональний чинник самозбереження нації, її феномену – мови, сталого і
культуротворчого поступу суспільства, динамічна та акмеологічно інваріативна
цілісна культуросистема гармонізованих і синтезованих ціннісно-цільових,
ціннісно-змістових і ціннісно-технологічних характеристик професіоналізму
діяльності педагога, що відрізняється емерджентними властивостями: потягом
до інноваційності; готовністю до творчої самоактуалізації й самореалізації;
інтегральною здатністю задавати регулятиви синергетичного аналізу освітнього
буття, принципи й способи культуро- і дитино центристського управління
навчально-виховним
процесом
на
самоорганізаційних
засадах;
психопедагогічний механізмом формування в учня як непересічної особистості
синергетичного світогляду нооетичного типу, готовності до пошуку
духовновідповідного
сенсу
життя;
аксіом-смисловим
потенціалом
культивування свободи вибору ним індивідуальної траєкторії світопізнання,
самоствердження, самовираження, самотворчості в різновидах діяльності;
евристичною цінністю соціокультурної спрямованості активності вчителя.
3. Проблема діалогу педагогіки й психології може розглядатися як
особлива наукова і прикладна задача, що має свою ексклюзивну історичну,
філософську, методологічну й прагматичну логіку. Методологічний
аналіз
дозволяє стверджувати, що в якості загального й об’єктивного простору для
педагогіки і психології є освіта, освітній процес. Предметні сфери педагогіки і
педагогічної психології в усталених варіантах підручників мають спільні
окреслення: так, предметом педагогіки називають виховні відношення, які
забезпечують розвиток людини, а предметом педагогічної психології є факти й
закономірності розвитку особистості й психології людини в освітньому
процесі. Націленість на розвиток людини як загальний гуманістичний ідеал
наук – це і є їх об’єднуюча філософсько-антропологічна ідея.
4. Професія педагога, ймовірно, найбільш відчутна до психології,
оскільки діяльність педагога, і особливо його педагогічна дія, спрямовані на
людину, на її розвиток. І при цьому саме педагог (на відміну від схоластичних
вчених – психологів-педагогів чи педагогів-психологів), у своїй педагогічній дії
зустрічається з «живою психологією суб'єкта». Саме живе психологічне знання,
що відтворює психічні стани, будують учителі і психологи-практики в процесі
розвитку суб’єкта, в процесі його виховання.
5. Методологічний аналіз психопедагогіки дозволяє стверджувати: поперше, якщо центр дослідницької уваги знаходиться в педагогіці, а
психологічні дані відіграють роль важливих передумов, то психологія у цих
28

випадках стає об’єктивним фактором (передусім у виді індивідуальнопсихологічних особливостей учнів), який необхідно виявляти й враховувати в
педагогічному процесі. У цьому випадку увагу необхідно звертати на ті
психологічні передумови, які досліджуються в якості значущих факторів
педагогічного процесу; по-друге, розглядаючи педагогічну психологію як
науку, що вивчає психологічні аспекти освіти, можна використовувати її
досягнення в педагогічній практиці, проводити моніторингові і скринінгові
дослідження в освіті; по-третє, діалог наук можливий у контексті
експериментальної педагогіки, покликаний дати загальній педагогіці емпіричну
основу. У даному розумінні діалогу педагогіка і психологія використовують
методологічні підходи, методи й методики одна одної у вивченні освітнього
простору.
6. Виходячи з концептуального бачення програми професійного
самовиховання вчителя в контексті реалізації концепції «Нова українська
школа», цільовими орієнтирами є системні якості вчителя, значущі для
розвитку професіоналізму його особистості й професіоналізму його діяльності.
Назва підготовленої продукції та найвагоміших публікацій:
1)
наукова продукція – рукопис частини монографії «Професійний і
особистісний розвиток сучасного вчителя» (4.0 д.а.);
2)
виробничо-практична продукція – рукописи розділів методичних
рекомендацій: «Майстерність удосконалення зовнішньої та внутрішньої
педагогічної техніки майбутнього вчителя» (2,0 др. арк.); «Методика і техніка
професійного самовдосконалення вчителя» (2,0 др. арк.); «Методологічні
основи психопедагогіки» (2,0 др. арк.);
3) навчальна продукція – рукопис розділу навчального посібника
«Професійне самовдосконалення вчителя в контексті Нової української школи»
(3,0 др. арк.).;
4)
статті (0,75 др. арк.).
ІІ.4. Публікації.
Загальна кількість праць, підготовлених в Інституті за звітний період за
планом – 170 і поза планом – 10, з них надруковано – 164, серед них статей –
139.
За видами продукції підготовлено:
Наукова продукція:
планові / позапланові
у т. ч надруковано
монографії
4/4
-/4
концепції
1/1/збірники наукових праць
4/1
4/1
фахові наукові журнали
10/10/Виробничо-практична продукція:
методичний посібник
1/2
-/2
практичні посібники
9/1
-/1
методичні рекомендації
7/-/Навчальна продукція:
навчальні посібники
1/2
-/2
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навчальні програми
Статті:
у збірниках, які входять
до Scopus та Web of science
у фахових збірниках наукових
праць, що включено до міжнародних
наукометричних баз данних
у наукових фахових
виданнях
у міжнародних
виданнях
у інших наукових
виданнях
у матеріалах
конференцій
(Таблиці ІІ.2. – ІІ.5.)

4/-

-/-

9/-

9/-

11/-

11/-

20/-

20/-

13/-

13/-

22/-

22/-

64/-

64/-

ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень та/або діяльності
установи.
Найвагомішими результати наукових досліджень Інституту стали:
1. Ініціація та підготовка пакету документів для включення професії
«андрагог» до Державного класифікатора професій України (ДК 003:2010).
Наказом Мінекономрозвитку № 259 від 15.02.2019 р. професію «андрагог»
внесено до національного «Класифікатора професій» ДК 003:2010 та
розроблено проект кваліфікаційної характеристики професії (посади)
«Андрагог» для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів
формальної і неформальної освіти до «Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників».
2. Для підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою розроблено освітню
програму. Освітня програма ліцензована згідно з Наказом МОН № 41-л від
11.01.2019
р.,
пункт
2.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/219/15/41.pdf. На сайті МОН України розміщено відомості про право
здійснення освітньої діяльності: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/2019/02/01/pedagosvitidoroslzyazyuna-napn-ukraini1.pdf.
Освітня програма спрямована на провадження діяльності з надання освітніх
послуг на рівні підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти особам з
вищою освітою, а саме: науковим, науково-педагогічним і педагогічним
працівникам закладів освіти, підприємств та установ з метою забезпечення
їхнього неперервного професійного розвитку відповідно до вимог державної
політики в галузі освіти, задоволення освітніх потреб особистості споживача
освітньої послуги.
3. Розроблено і розпочато впровадження 26 видів наукової продукції за
результатом завершених у 2019 році тем наукових досліджень. Найвагомішими
є підготовлені рукописи: 1). Авшенюк Н.М., Годлевська К.В., Дяченко Л.М.,
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Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко О.І., Постригач Н.О. Тенденції розвитку
освіти дорослих у розвинених країнах світу: монографія. Київ, 2019. 612 с.
(наукова продукція); 2). Баніт О.В., Калюжна Т.Г., Котирло Т.В., Піддячий В.М.
Освіта різних категорій дорослого населення: теорія, досвід, перспективи:
монографія (18,0 др. арк.); 3). Технології навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної освіти: практичний посібник (14,0 друк. арк.).
Досліджено функціонування систем освіти дорослих через взаємозв’язок
її структурних компонентів, що дозволило визначити її функції і принципи,
здійснити аналіз структури формальної і неформальної освіти дорослих,
встановити залежність ефективності функціонування системи освіти дорослих
від динаміки освітньої політики, в якій соціальне партнерство між державою,
суспільством та бізнесом має визначальне значення. Розглянуто андрагогічні
особливості, основні принципи та технології навчання дорослої людини,
обґрунтовано
їх
гуманістичну
спрямованість
та
демократичність.
Проаналізовано підходи до підготовки андрагогів для неформальної освіти.
Подано рекомендації щодо використання конструктивних ідей розвитку освіти
дорослих в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Окреслено можливості
професійного розвитку педагогічних працівників на основі розроблених
технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти
Упровадження сприятиме осмисленню зарубіжного досвіду, й
увиразнення його значення для розвитку освіти дорослих у глобальному
просторі; актуалізації необхідності проведення подібних досліджень в Україні;
підвищенню рівня фахових компетентностей педагогічного персоналу:
культури діалогічної взаємодії, мовної компетентності, критичного мислення,
соціальної і громадянської активності, інноваційності мислення, педагогічної
майстерності, інноваційної культури з урахуванням пріоритетів Нової
української школи, актуалітетів педагогічної освіти і освіти дорослих.
(Таблиця ІІ.6.)
ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІІІ 1. Кількісна характеристика (таблиця ІІІ 1.)
1.1. Кількість експериментів:
Усього – 4.
За складниками та рівнями освіти: вища освіта; освіта дорослих, у тому
числі післядипломна освіта.
3 експерименти здійснювалися відповідно до пріоритетного напряму 25.
Теоретико-методичні засади освіти дорослих та 1 – пріоритетного напряму 9.
Вища освіта, з актуальних проблем:
1. Теорія і методика освіти дорослих в умовах цивілізаційних змін.
2. Технології навчання дорослих.
3. Особистісний і професійний розвиток дорослого населення.
3. Теоретико-методологічні засади модернізації педагогічної освіти,
підготовки здобувачів з вищою освітою для регульованих професій.
Рівні експериментів – рівень структурного підрозділу підвідомчої
установи.
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1.2. Кількість експериментальних навчальних закладів – 25.
ІІІ. 2. Загальна характеристика експериментів з урахуванням рівнів освіти
та рівнів експерименту (таблиця ІІІ.2).
Пріоритетний напрям 25. Теоретико-методичні засади освіти
дорослих.
Тема «Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій
дорослого населення» (РК № 0117U001071).
Терміни проведення – 01.01.2017 – 31.12.2019.
Відомості про наукового керівника – Аніщенко Олена Валеріївна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються: технології: розвитку
андрагогічної компетентності працівників бібліотек в умовах неформальної
освіти; розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів; модель
педагогізації батьків і членів родин вихованців ЗДО.
Результати експериментальної роботи у 2019 р. З метою реалізації
зазначених технологій і моделі апробовано розроблені: спецкурс «Основи
громадянської компетентності майбутніх педагогів»; курс «Особливості
комунікації дорослих»; методичні (базові) матеріали для тренерів/педагогів, які
працюють з батьками як категорією дорослих, що навчаються, у рамках
програми «Культура добросусідства»; організовано і проведено тренінги:
«Формування громадянської компетентності майбутнього педагога»; «Як
створити громадську організацію»; «Соціальне партнерство та цінності
суспільства»; «Техніки навчання дорослих тайм-менеджменту»; «Мотивація в
освіті та навчанні дорослих»; «Як навчати дорослих. Крокуємо до успіху»; «Чи
потрібно дорослому вчитися»; цикл тренінгів «Управління груповою
динамікою» (тренінг 1 «Від групи до команди», тренінг 2 «Життєвий цикл
команди», тренінг 3 «Організація спільної діяльності»); «Виховання без шкоди:
ефективне батьківство», «Просто і доступно про емоції та почуття»; «Привіт. Я
– конфлікт», «Як розмовляти і домовлятися»; семінари-практикуми, круглі
столи: «Дорослі, які навчаються: міф чи реальність?»; «Громадянська освіта
дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку»; «Тенденції
розвитку освіти дорослих в Україні та зарубіжжі»; «Андрагогічна
компетентність державних службовців»; «Партнерська взаємодія батьків і дітей
у контексті формування педагогічного досвіду батьків»; розроблено лекторій
«Простір самовдосконалення» для різних категорій дорослих.
Зміни після запропонованих нововведень: розвиток теорії і практики
освіти дорослих;
підвищення рівня сформованості андрагогічної
компетентності працівників бібліотек, психолого-педагогічної компетентності
батьків і членів родин, громадянської компетентності майбутніх педагогів в
умовах неформальної освіти.
Пріоритетний
дорослих.

напрям

25.

Теоретико-методичні
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засади

освіти

Тема «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної
освіти» (РK 0117U001072)
Терміни проведення – 01.01.2017 – 31.12.2019.
Відомості про наукового керівника – Вовк Мирослава Петрівна, доктор
педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і
технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються: технології: розвитку
мовнокомунікативної компетентності майбутніх докторів філософії;
використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти;
технологічного забезпечення післядипломної освіти викладачів; формування
андрагогічної компетентності педагогічного персоналу; творчого використання
ідей вітчизняних науково-педагогічних шкіл у формальній і неформальній
освіті викладачів закладів вищої освіти та викладачів-дослідників.
Результати експериментальної роботи у 2019 р. З метою реалізації
зазначених технологій впроваджено й апробовано розроблені програми курсів
для майбутніх докторів філософії: «Наукова фахова українська мова», «Сучасні
технології в освіті», «Мовна культура дослідника»; програми курсів для
магістрантів, аспірантів, докторантів, педагогів-практиків: «Сучасні науковопедагогічні школи в Україні», «Музейна педагогіка в Україні», «Полікультурна
компетентність викладача вищої школи»; програми курсів для Центру
підвищення кваліфікації: «Сучасні педагогічні технології», «Філологічні
студії», «Літературне і наукове редагування»; науково-методичне, навчальнометодичне забезпечення процесу навчання педагогічного персоналу
(викладачів закладів вищої і передвищої фахової освіти, методистів закладів
післядипломної педагогічної освіти, майбутніх викладачів-дослідників,
вчителів закладів загальної освіти) в умовах формальної і неформальної освіти.
Зміни після запропонованих нововведень: удосконалення змісту, форм,
технологій навчання дорослих з метою
формування їхніх професійних
компетентностей; підвищення рівня інноваційності мислення, професіоналізму
педагогічного персоналу на основі використання потенціалу мережевих і
тренінгових технологій для професійного і особистісного розвитку.
Пріоритетний напрям 25. Теоретико-методичні засади освіти
дорослих.
Тема «Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого
населення» (РК № 0117U001071).
Терміни проведення – 01.01.2017 – 31.12.2019.
Відомості про наукового керівника – Помиткін Едуард Олександрович,
доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України.
Інформація
про
інновації,
що
відпрацьовуються:
кейси:
психодіагностичних програм;
консультаційних та корекційних програм;
технології: професіологічного моніторингу; профконсалтингу; кар’єрного
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коучинг; методи психологічного супроводу: психогеронтологічної просвіти та
навчання; емоційно-рекреаційного та духовно-особистісного розвитку;
створення індивідуального психологічного простору; розвитку позитивної сили
уяви; розвитку здатності особистості приймати рішення; розвитку
стратегічного
мислення;
розвитку
ресурсності
особистості;
психодіагностичного оцінювання та професіографічного аналізу; створення
портфоліо та кар’єрограми педагога; гендерно-вікового аналізу; прийоми та
техніки
психологічного
супроводу:
постановки
спонукальних
та
альтернативних питань; позитивного підкріплення, парафразу та узагальнення
змісту висловлювань і уявлень; відображення почуттів та акцентування
емоційних переживань; наближення та конфронтації в спілкуванні; побудови
часової перспективи та втілення планів у реальність.
Результати експериментальної роботи у 2019 р. Апробовано засоби
психологічного супроводу, формувальний вплив яких виявився у:
1) достовірному підвищенні показників здатності особистості до творчості,
саморозвитку; 2) розширенні компетентності людей раннього дорослого віку в
світі сучасних професій та актуальних професій близького майбутнього,
можливості здійснювати психокорекцію негативних психічних станів;
3) розвитку психологічної готовності осіб раннього дорослого віку до побудови
власної стратегії професійного розвитку; 4) позитивних значущих змінах
стосовно розвитку навичок професійної рефлексії; 5) підвищенні рівнів
креативності, комунікативних, організаційних, ораторських, акторських
здібностей викладачів-андрогогів; 6) усвідомленні та диференціації суб’єктами
кар’єрного консультування власних професійних цілей і способів їх
досягнення; 7) зростанні компетентності педагогічних працівників у питаннях
власного здоров’я та довголіття.
Зміни після запропонованих нововведень: збереження психічного та
професійного здоров’я особистості; зниження загального емоційного
навантаження; розвиток духовно-моральних, креативних та емоційнопозитивних якостей, стратегічного мислення, ресурсності та цілісності
професійної я-концепції особистості, кар’єрний розвиток особистості, корекція
та подолання гендерно-вікових деструкцій особистості
Пріоритетний напрям 9. Вища освіта
Тема «Теоретичні й методичні засади професійного і особистісного
розвитку вчителя в контексті Нової української школи» (РК № 0119U001098;
2019-2021).
Терміни проведення – 01.01.2019 – 31.12.2021 (І етап – теоретичний).
Відомості про наукового керівника – Лавріненко Олександр
Андрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і
практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України.
Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методичні основи
професійного і особистісного розвитку вчителя; модель аксіосфери професійнопедагогічної культури, як основи професійного і особистісного розвитку
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вчителя; дистанційні курси з розвитку професійно-педагогічної культури
вчителя.
Результати експериментальної роботи у 2019 р.: вивчено стан
розробленості проблеми професійного і особистісного розвитку вчителя в
контексті Нової української школи. Укладено угоди про наукову співпрацю
щодо експериментальної діяльності на базі навчальних закладів; підготовлено
програму експериментальної роботи.
IV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І частина
ІV 1. У 2019 відбувалося впровадження 33 одиниць продукції, зокрема 7
– за результатами наукового дослідження 2016-2018рр.:
– виробничо-практична – 5;
– навчальна – 2;
26 – за результатами наукових досліджень 2017-2019 рр.:
– наукова – 4;
– виробничо-практична – 17;
– навчальна – 5.
IV.2. Наукові результати досліджень, отримані впродовж 2016-2018 рр.,
2017-2019-рр. були використані під час підготовки:
– проєктів законодавчих та нормативно-правових документів України, а
саме:
1) проєкт «Концепції розвитку освіти дорослих в Україні»;
2) проєкт Закону України «Про Національну систему кваліфікацій»;
3) проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників»;
4) проєкт наказу МОН України «Порядок проведення моніторингу якості
освіти»;
–
проєктів рекомендацій парламентських слухань, а саме: проєкту
рекомендацій парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток
людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки»;
–
проєктів Національних звітів України, а саме: проєкту Національного
звіту України до чергового Глобального Звіту ЮНЕСКО з навчання та освіти
дорослих відповідно до Беленських рамок дій, прийнятих у 2009 р. за
результатами 6-ї міжнародної конференції з освіти дорослих (м. Белен,
Бразилія) (2019);
–
підготовки пакету документів для включення професії «андрагог» до
Державного класифікатора професій України (ДК 003:2010). Наказом
Мінекономрозвитку № 259 від 15.02.2019 р. професію «андрагог» внесено до
національного «Класифікатора професій» ДК 003:2010 та розроблено проект
кваліфікаційної характеристики професії (посади) «Андрагог» для педагогічних
і науково-педагогічних працівників закладів формальної і неформальної освіти
до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»;
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– рекомендацій міжнародних і всеукраїнських конференцій науковопрактичних заходів:
 VІІІ Українсько-польський / польсько-український форум «Освіта для
миру / Edukacjadlapokoju» (8–10 жовтня 2019 р., м. ПереяславХмельницький);
 V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток
вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміризмін»
(16–17 квітня 2019 р., м. Суми);
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина
академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього» (11-12
квітня 2019 р., м. Чернігів);
 VІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка» (5 грудня 2019 р., м. Суми);
 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті:
сучасні підходи до професійного розвитку вчителя іноземних мов» (27–28
вересня 2019 р., м. Ніжин);
 5) ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (24–25
жовтня 2019 р., м. Мукачево);
 VІІІ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (15 травня 2019 р., м. Хмельницький);
 V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа
академіка І.А. Зязюна у працях його соратників і учнів» (22-23 травня
2019 р., м. Харків);
 ІІІ
Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція
з
міжнародною участю «Вища освіта: удосконалення якості підготовки
фахівців» (24–25 квітня 2019 р., м. Київ);
 ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика в
педагогічній освіті і освіті дорослих» (18 грудня 2018 р., м. Суми);
 IV Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 80-річчю з дня
народження Лідії Кондрашової «Професійна успішність педагогічного
працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу» (21–22
листопада 2019 р., м. Черкаси);
 звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2018 р.
«Особистісний і професійний розвиток фахівців в умовах сучасного
ринку праці» (21–25 березня 2019 р., м. Київ);
 Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А. Зязюна
«Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у рамках
Всеукраїнського фестивалю науки) (16 травня 2019 р., с. Пашківка,
Ніжинського району,Чернігівської області, Меморіальний музей-садиба
академіка Івана Зязюна);
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 VІІІ Всеукраїнських педагогічних читань «Освіта впродовж життя:
вимоги часу» до 100-річчя від дня народження видатного вченогопедагога Олени Степанівни Дубинчук (20 травня 2019 р., м. Київ);
 круглого столу з обговорення питань, пов’язаних із розробленням
Концепції розвитку освіти дорослих в Україні, ініційованому ГС
«Українська асоціація освіти дорослих» за підтримки DVV International в
Україні (31 травня 2019 р., м. Київ);
 Національного круглого столу з питань законодавчого забезпечення
розвитку освіти дорослих в Україні (5 листопада 2019 р., Київ);
 VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка:
проблеми, сьогодення, перспективи» (2-3 жовтня 2019 року,
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, м.
Київ);
– згідно з рекомендаціями завершених фундаментальних досліджень
розпочато нові дослідження, а саме:
1) наукове дослідження відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і
освіти дорослих «Теорія і практика забезпечення якості педагогічної освіти у
зарубіжних країнах» (2020-2022 рр.);
2) наукове дослідження відділу андрагогіки «Теорія і практика
професіоналізації педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих» (2020-2022
рр.);
3) наукове дослідження відділу змісту і технологій педагогічної освіти
«Обґрунтування змісту і методики проведення практики у закладах вищої
педагогічної освіти» (прикладне дослідження) (2020-2022 рр.)»;
4) наукове дослідження відділу психології праці «Розвиток психологічної
готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової
української школи» (прикладне дослідження) (2020-2022 рр.).
IV.3. Упровадження результатів наукового дослідження здійснюється в
межах першого етапу, шляхом аналізу та узагальнення даних за результатами
оприлюднення, поширення й використання матеріалів рукописів наукової і
науково-виробничої продукції.
Кількість об’єктів упровадження результатів наукових досліджень (20162018 рр. та 2017-2019 рр.) –142, зокрема:
– ЗВО – 117 (2016-2018 рр.; 2017-2019рр.);
– ІППО –11 (2016-2018 рр.; 2017-2019 рр.);
– ЗЗСО – 6 (2017-2019 рр.);
– ЗДО – 3 (2017-2019рр.);
– Управління культури – 2;
– ЗПО (ЦДЮТ) – 1
– Центр освіти дорослих – 1;
– Науково методичний Центр професійно-технічної освіти і підвищення
кваліфікації інженерно-педагогічних працівників –1.
Цільовою групою користувачів є: наукові, науково-педагогічні,
педагогічні працівники, студенти закладів вищої освіти України, психологи,
керівники навчальних закладів різних типів, тренери-модератори «Академії
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педагогічної майстерності», менеджери освіти, керівники освітніх закладів,
педагогічний персонал закладів неформальної освіти, фахівці у сфері зайнятості
населення, представники громадських організацій, докторанти, аспіранти.
IV.4. У репозитарії Електронної бібліотеки НАПН України розміщено
13 одиниць наукової, виробничо-практичної й навчальної продукції та
спостерігається динаміка їх завантажень.
IV.5. Приклади успішного впровадження результатів наукових
досліджень і розробок.
Результати наукового дослідження «Моніторинг якості педагогічної
освіти» (РК №0116U001466), зокрема науково-методичний комплекс «Якість
педагогічної освіти України»: методичні та практичні посібники, навчальні
програми, методичні рекомендації) використано для надання консультативнодорадчої допомоги Департаменту акредитації та моніторингу Державної
служби якості освіти України з питань: наукового обґрунтування методик і
практик сертифікації вчителів закладів загальної середньої освіти,
вдосконалення підходів щодо визначення приорітетних цілей і способів
атестації і сертифікації, розроблення цільових програм сертифікації й способів
оцінювання провідних компетентностей учителів.
Результати наукового дослідження «Теоретико-методичні засади
розвитку освіти різних категорій дорослого населення» (РК № 0117U001071),
зокрема посібник «Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти
дорослих» (автор – Аніщенко О.В) використовується у діяльності ГС
«Соціальне підприємство «Центрі освіти дорослих «Перший» (м. Мелітополь),
що сприяло удосконаленню науково-методичного, організаційно-педагогічного
забезпечення Центру, підвищенню соціальної активності організаторів
навчання дорослих та інших категорій дорослого населення, а також активізації
просвітницької діяльності Центру щодо розвитку у дорослих культури
навчання впродовж життя (довідка №58 від 27.12.2019 р., Громадська спілка
«Соціальне підприємство «Центр освіти дорослих «Перший» (м. Мелітополь).
Посібник «Навчання дорослих в умовах неформальної освіти» (Андрощук І.М.,
Калюжна Т.Г, Піддячий В.М., Шарошкіна Н.Г.) апробовувався в Управлінні
культури, туризму та охорони культурної спадщини Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації. Отримано позитивні результати щодо
підвищення активної громадянської позиції, особистісного й професійного
розвитку, важливості навчання в умовах неформальної освіти державних
службовців.
Результати наукового дослідження «Технології навчання дорослих в
умовах формальної і неформальної освіти» (РK №0117U00107), зокрема
розроблені авторські технології (розвитку мовнокомунікативної компетентності
педагогічного персоналу; формування полікультурної компетентності; творчого
використання ідей вітчизняних науково-педагогічних шкіл у формальній і
неформальній освіті; використання засобів музейної педагогіки в умовах
неформальної освіти) за темою наукового дослідження «Технології навчання
дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» використовуються у
діяльності центрів педагогічної майстерності (Центр педагогічної майстерності
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при Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка (м.
Київ); Центр розвитку педагогічного професіоналізму
Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці); громадська
науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та освіти
дорослих» (м. Миколаїв); Ресурсний центр професійного розвитку педагога та
науково-дослідна лабораторія «Академічна культура в науково-освітньому
просторі» Сумського державного педагогічного університету імені Антона
Макаренка (м. Суми).
Результати наукового дослідження «Тенденції розвитку освіти дорослих
у розвинених країнах світу» (РК № 0117U001070) використовуються у процесі
розроблення та викладання освітніх програм підготовки здобувачів вищої
освіти у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за освітніми рівнями «Бакалавр»,
«Магістр» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «Доктор філософії».
Впровадження матеріалів монографії «Тенденції розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах світу (автори – Авшенюк Н.М., Огієнко О.І., Постригач
Н.О., Марусинець М.М., Котун К.В., Дяченко Л.М., Годлевська К.В.),
методичних рекомендацій «Професійний розвиток педагогічного персоналу в
Австралії» (автор – Авшенюк Н.М.), «Освіта соціальних працівників: досвід
США» (автор – Пилинський Я.М.), навчального посібника Професійна
підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії (автори –
Ничкало Н.Г., Пазюра Н.В., Марусинець М.М., Дяченко Л.М.), навчальної
програми «Підготовка андрагогів у зарубіжних країнах» (автор – Огієнко О.І.),
сприяло оновленню змісту психолого-педагогічних дисциплін та оптимізації
освітнього процесу закладів вищої освіти України (довідки про впровадження:
№ 79-к від 09.12.2019 р.; № 01-08/351 від 23.12.2019 р.; № 01-08/ 360 від
26.12.2019 р.; № 3761 від 20.12.2019 р.; №113 від 04.12.2019 р.; № 2446 від
05.12.2019 р.).
Матеріали навчальної програми «Неперервний професійний розвиток
педагогічного персоналу у Федеративній Республіці Німеччина» (автори –
Дяченко Л.М., Авшенюк Н.М) використовуються у освітньому процесі Центру
підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України.
Матеріали навчальної програми «Психолого-педагогічна грамотність
батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» (автори – Дяченко Л.М.,
Марусинець М.М.) використано при розробленні плану роботи Всеукраїнської
літньої школи «Освітні ініціативи» з метою підвищення професійної
компетентності педагогів та працівників психологічної служби.
За результатами наукового дослідження «Психологічний супровід
навчання різних категорій дорослого населення» (РК № 0117U001073) в
освітній процес Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка (зокрема на факультетах: педагогічному, іноземної філології,
фізико-математичному, корекційної педагогіки та психології) впроваджено:
кейси
психодіагностичних,
консультативних,
корекційно-розвивальних
програм, методів, прийомів та технік психологічного супроводу, технології
39

професіологічного моніторингу; профконсалтингу; кар’єрного коучингу,
психологічних тренінгів з професійної орієнтації, подолання гендерно-вікових
деструкцій особистості, що сприяло підвищенню готовності студентів до
розбудови стратегії власного професійного розвитку; розширенню досвіду
викладачів про психологічні особливості навчальної діяльності особистості на
віковому етапі дорослості, принципи, методи, форми організації навчання в
закладах, що надають освітні послуги для дорослих; підвищенню ресурності
педагогічних працівників університету, зниженню їх загального емоційного
навантаження, збереженню психічного та професійного здоров’я (довідка про
впровадження № 79-к від 09.12.2019 р.)
(Таблиці IV.1 – IV. 3)
V. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
V.1. У 2019 р. в Інституті не здійснювався випуск і розповсюдження
друкованих та випуск електронних видань за кошти державного бюджету,
підготовлених за результатами фундаментальних наукових досліджень.
V.2. Наукові друковані та електронні періодичні видання, засновником
або співзасновником яких є Інститут:

збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи», випускається з 2009 р., упродовж 2019 року було видано 2
випуски збірника наукових праць. Здійснено перереєстрацію фахового збірника
«Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» (свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації «KB № 24133-13973 ПР від
08.08.2019 р.). Присвоєно Міжнароий й стандартний номер періодичного
видання (ISSN) та цифровий ідентифікаторів DOI. Модернізовано вебсайт
видання (http://adult-education-journal.com.ua/index.php/aej/about) ;

збірник наукових праць «Естетика та етика педагогічної дії»
випускається з 2014 р., упродовж 2019 року було видано 2 випуски збірника
наукових праць. Входить до таких наукометричних баз: Google Scholar (з 2015),
Index Copernicus (з 2016), Ulrichsweb Global Serials Directory (з 2018). Упродовж
2019 року видано 2 номери. Доступ до повнотекстового архіву номерів,
опублікованих українською мовою, відкрито на сайті Електронної бібліотеки
НАПН України (Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/), на сайті ІПООД НАПН
України (Режим доступу: http://ipood.com.ua/aesthetics-and-ethics-of-pedagogicalaction/) та на сайті Полтавського національного педагогічного університету
(Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua). Створено онлайн-платформу
збірника наукових праць: http://aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua/;

науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»
випускається з 2011 р., упродовж 2019 року було видано 4 номери журналу.
присвоєно міжнародний класифікаційний номер друкованого видання ISSN
2308-4081. Журнал включено до 25 міжнародних науковометричних баз даних.
Публікацію англомовної онлайн-версії журналу здійснює видавництво
«Sciendo»
(м.
Берлін,
Німеччина)
(Режим
доступу:
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https://content.sciendo.com/view/journals/rpp/rpp-overview.xml).
Доступ
до
повнотекстового архіву номерів, опублікованих українською мовою, відкрито
на сайті Електронної бібліотеки НАПН України (Режим доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/) та на сайті Хмельницького національного університету
(Режим доступу: http://khnu.km.ua/angl/j/);

електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного
педагога» випускається з 2017 р., упродовж 2019 року було видано 6 номерів
журналу. Журнал включено до 6 міжнародних науковометричних баз даних.
Присвоєно Міжнароий й стандартний номер періодичного видання (ISSN) та
цифровий ідентифікаторів DOI 10.33272/2522-9729 (2019 р.). Доступ до
повнотекстового архіву номерів, опублікованих українською мовою, відкрито
на: 1) веб-сайті журналу: http://isp.poippo.pl.ua; 2) на сайті Index Copernicus
Journals Master List: https://journals.indexcopernicus.com/representative/issue/list ;
3) сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Київ:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&
I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C
21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORT
ERMS=0&S21STR=isp;
4)
сайті
ІПООД
НАПН
України.
URL:
http://ipood.com.ua/image-of-the-modern-pedagogue/; 5) сайті Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім.
М. В. Остроградського.
URL:
http://poippo.pl.ua/nml/imidzh-suchasnohopedahoha; 6) Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Імідж_сучасного_педагога.
V.3. Інститут з Академією спеціальної педагогіки імені Марії
Ґжегожевської у Варшаві є співзасновником періодичного наукового видання –
Польсько-український науковий щорічник «Професійна і неперервна освіта /
Edukacja zawodowa i usyawiczna». у якому публікуються статті з проблем
професійної освіти у різних країнах. Проблематика статей журналу охоплює:
теоретико-методологічні і методичні засади освіти дорослих; сучасні проблеми
професійної і неперервної освіти; світова практика професійної і неперервної
освіти; підготовка педагогічного персоналу для закладів професійної освіти,
формальної і неформальної освіти дорослих. Видання зареєстровано у Польщі.
Журнал індексується: Google Scholar, Polska Bibliografia Naukowa. Впродовж
2019 р. видано 1 номер.
Співробітниками Інституту було підготовано 2 т. збірника наукових
праць присвячених VІІІ Українсько-польському / Польсько-українському
науковому форуму:

«Освіта для миру = Edukacja dla pokoju» (8–10 жовтня 2019 р.):
Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень
В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий
С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.: Вид-во
ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.1. – 720 с. У першому томі збірника
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висвітлено філософські засади та проблеми інтердисциплінарності освіти для
миру і розвитку на засадах гуманістичної педагогіки. Проаналізовано також
питання наукової освіти у стратегіях сталого розвитку та особливості освіти
для миру, національно-патріотичного виховання дітей і дорослих в умовах
громадянського суспільства.

Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.:
Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови);
Довгий С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:
Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.2. – 648 с. У другому томі збірника
висвітлено актуальні проблеми професійного розвитку педагогів в умовах
інформаційного суспільства, особливості полікультурної освіти для миру.
Проаналізовано формальні і неформальні виміри освіти дорослих на початку
ХХІ століття, а також питання вдосконалення професійної підготовки
сучасного виробничого персоналу для суспільства миру. Збірники стануть у
нагоді для науковців, науково-педагогічних і педагогічних працівників
загальноосвітніх, професійних, закладів фахової передвищої та вищої освіти,
закладів післядипломної освіти, аспірантів і докторантів.
(Таблиця V.1.)
VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
VI.1. Інформація про проведення масових науково-практичних
заходів, включених до Плану роботи НАПН України (у разі невиконання –
причини):
Міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, психологопедагогічні читання
Звітна науково-практична конференція за 2018 рік «Особистісний і
професійний розвиток фахівців в умовах сучасного ринку праці» (2125 березня 2019 року; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана
Зязюна НАПН України, м. Київ).
Кількість учасників – 75 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники, аспіранти, докторанти, здобувачі); с доповідями виступили 12
науковців; в обговоренні взяли участь 40 осіб.
Основні питання, які обговорювалися: навчання різних категорій
дорослого населення в умовах формальної і неформальної освіти; особистісний
і професійний розвиток дорослого населення в системі неперервної освіти
зарубіжних країн; інноваційна стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні
у контексті реалізації Концепції Нової української школи; психологічний
супровід навчання та особистісно-професійного розвитку фахівців різних
вікових категорій.
Результативність заходу: програма конференції, рекомендації щодо
розроблення й обговорення проєкту Закону України «Про освіту дорослих»,
запровадження професійної підготовки андрагогів як окремого напряму
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підготовки фахівців у сфері освіти дорослих на рівні спеціалізації, розроблення
державного освітнього стандарту вищої освіти за спеціальністю «Андрагог»,
розроблення стандартів професійної підготовки вчителя в сучасних умовах
тощо.
ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Авіаційна та
екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень» у межах
ІI Міжнародного симпозіуму «Гуманітарний дискурс мультикультурного
світу: наука, освіта, комунікація» (23-24 квітня 2019 року, кафедра
авіаційної психології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету)
Кількість учасників – 200 осіб (науковці, викладачі з України та
зарубіжних країн – Республіка Польща, Молдова, Туреччина, Угорщина). З
доповіддю виступив д.психол.н., проф., завідувач відділу Інституту
Помиткін Е.О.
Основні
питання,
які
обговорювалися:
актуальні
проблеми
психологічного супроводу працівників екстремальних професій; особливості
діяльності людини в просторі техногенних небезпек; проблеми оптимізації
людського фактору в авіаційній галузі; проблеми розвитку і соціалізації
особистості в умовах технологічно-інформаційного простору; актуальні
питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі України
тощо.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо проблеми міжособистісних взаємин в
епоху технологіїй віртуального спілкування, особливостей збереження
психічного здоров’я особистості в умовах значних емоційних таінформаційних
навантажень; збірник матеріалів конференції (Авіаційна та екстремальна
психологія у контексті технологічних досягнень збірник наукових праць за заг.
ред В Помиткіної Т В Вашеки О М Ічанської – К. : ТОВ « Альфа ПІК », 2019. –
278 с.).
ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Вища
освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (24–25 квітня 2019 року,
Національний авіаційний університет, м. Київ).
Кількість учасників – 53 особи (наукові, науково-педагогічні працівники,
здобувачі наукових ступенів, магістранти закладів вищої України, Білорусі,
Китаю). З доповіддю виступила д.пед.н., проф., с.н.с. відділу Пазюра Н.В., в
обговоренні взяли участь 5 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: розвиток освітніх систем в умовах
глобалізаційних та інтеграційних змін; інноваційні технології навчання
іноземної мови студентів технічних університетів; актуальні питання мовної та
іншомовної підготовки в умовах оновлення освітніх стандартів; теоретикометодичні засади підготовки та перепідготовки фахівців у закладах вищої
освіти.
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Результативність заходу: рекомендації за результатами роботи
конференції щодо використання конструктивних ідей американського досвіду в
організації мовної підготовки студентів-іноземців, що сприятиме зростанню
привабливості нашої країни як осередку надання освітніх послуг міжнародного
рівня; розроблення необхідних нормативно-правових документів для створення
правової основи міжнародної співпраці, об’єднання зусиль у запобіганні та
реагуванні на кіберзлочини тощо; збірник тез доповідей (Збірник тез
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною
участю «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (24–25 квітня
2019 р. м. Київ) / Укладач Н.В. Пазюра. Київ: Альфа-ПІК, 2019. – 70 с.).
XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні
проблеми в системі вищої освіти: теоретико-методологічні і прикладні
аспекти» (15-17 квітня 2019 року, Барський гуманітарно-педагогічний
коледж імені Михайла Грушевського, м. Бар).
Кількість учасників – 125 осіб (наукові, науково-педагогічні працівники,
студенти); з доповіддю виступила д.пед.н., проф., заступник директора
Інституту Хомич Л.О.
Основні питання, які обговорювалися: методологічні засади формування
творчої особистості майбутнього фахівця в закладах вищої освіти; актуалізація
і розвиток духовно-творчого потенціалу особистості у вищій школі; інноваційні
підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців; професійна підготовка
майбутнього педагога у контексті Концепції розвитку педагогічної освіти тощо.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації
конференції щодо напрямів вдосконалення змісту і підвищення якості
педагогічної підготовки майбутніх учителів; матеріали конференції (Проблеми
освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К.,
2019. Вип. 92. 252 с.).
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина
академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього» (11-12
квітня 2019 року, Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів).
Кількість учасників – 70 осіб (наукові, науково-педагогічні працівники,
здобувачі наукових ступенів, студенти); с доповідями виступили д.пед.н.,
проф., член-кор. НАПН України Лук’янова Л.Б., д.пед.н., проф.
Лавріненко О.А.; в обговоренні взяли участь 20 наукових співробітників
Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: сьогодення та майбутнє вищої
освітьи України; персоналії в науці та освіті: Іван Андрійович Зязюн;
особистість у соціокультурному вимірі; розвиток вітчизняних і зарубіжних
систем.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо впровадження творчих ідей академіка
І.А. Зязюна в сучасну освітню практику; утвердження в Україні
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людиноцентрованої педагогіки; матеріали конференції (Наукова спадщина
академіка І.А. Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього: матеріали ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р. , м.
Чернігів). – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2019. – 174 с.).
Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої
освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та
перспективи» (20 квітня 2019 року, Київський державний інститут
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, м.
Київ).
Кількість учасників – 80 осіб (наукові, науково-педагогічні працівники,
здобувачі наукових ступенів, студенти); в обговоренні взяли участь 3 наукові
співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: мистецтво в освіті: історичний
досвід та актуальні проблеми сучасності; сучасні технології та інновації у
мистецькій освіті; теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва і
дизайну; актуальні питання фахової мистецької підготовки; інтеграційні
тенденції в розвитку мистецької педагогіки ХХІ століття.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації
конференції щодо розвитку мистецької освіти в Україні; електронний збірник
матеріалів конференції (Сучасна мистецька освіта: досвід, проблеми та
перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квітня 2018 р., Київ /
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
ім. Михайла Бойчука. – К., 2018. – 360 с. Режим доступу:
http://kdidpmid.edu.ua/new/wpcontent/uploads/2019/02/Матерiали_конференцii_20_квiтня_2018_new.pdf).
ІV Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті академіка І.А. Зязюна
«Педагогіка добра у вимірах педагогічної майстерності» (у рамках
Всеукраїнського фестивалю науки) (16 травня 2019 року, с. Пашківка,
Ніжинського району ,Чернігівської області, Меморіальний музей-садиба
академіка Івана Зязюна).
Кількість учасників – 30 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники); с доповіддю виступили д.пед.н., проф. Лавріненко О.А., д.пед.н.,
проф. Кучерявий О.Г., д.пед.н., проф. Солдатенко М.М.; в обговоренні взяли
участь 15 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: сучасні вимири педагогіки добра
Івана Зязюна; феномен педагогічної майстерності як основа трансформації
професіоналізму вчителя Нової української школи; естетика і етика
педагогічної дії – пріоритети наукової школи академіка І.А. Зязюна.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо використання наукової спадщини
академіка І.А. Зязюна у підготовці педагогічних і науково-педагогічних
працівників.
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VІ Психолого-педагогічні читання, присвячені пам'яті Є.О. Мілеряна
та П.С. Перепелиці «Проблеми психології праці в освіті різних кате-горій
дорослого населення» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (16
травня 2019 року, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України, м. Київ).
Кількість учасників – 30 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники); с доповідями виступили д.психол.н., проф. Помиткін Е. О.;
д.психол.н.,
проф. Рибалка
В.В.; к.психол.н.
Становських З. Л.;
д.психол.н.,с.н.с. Ігнатович О. М.; д.психол.н., проф. Коваленко О.Г.; в
обговоренні взяли участь 14 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: психологічні особливості навчання
різних категорій дорослого населення; теоретико–методологічні основи
психологічного супроводу навчання різних категорій дорослого населення;
подолання професійних криз дорослої людини.
Результативність заходу: програма конференції; обмін досвідом з
проблем психології праці в освіті різних категорій дорослого населення;
оприлюднення та обговорення проміжних результатів наукового-дослідження
«Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення».
ІХ Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам’яті
Б.О. Федоришина «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку (у рамках
Всеукраїнського фестивалю науки) (23 травня 2019 року, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м.
Київ).
Кількість учасників – 37 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники); с доповідями виступили д.психол.н., проф. Помиткін Е. О.;
д.психол.н.,
проф. Рибалка
В.В.; к.психол.н.
Становських З. Л.;
д.психол.н.,с.н.с. Ігнатович О. М.; д.психол.н., проф. Коваленко О.Г.; в
обговоренні взяли участь 13 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: Б.О. Федоришин – фундатор
психолого-педагогічної школи професійної орієнтації; науково-методичні та
практичні основи сучасної профорієнтації; психологічний супровід навчання та
професійного розвитку різних категорій дорослого населення; кар’єрне
консультування як умова успішної професіоналізації особистості; гендерна
профорієнтація.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації щодо
покращення професійної орієнтації населення та підготовки кваліфікованих
кадрів.
V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа
академіка І.А. Зязюна у працях його соратників і учнів» (22-23 травня 2019
року, Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», м. Харків).
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Кількість учасників – 67 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники,студенти, здобувачі); с доповіддю виступив д.пед.н., проф.
Лавріненко О.А..
Основні питання, які обговорювалися: концепція педагогіки добра І. А.
Зязюна як основа сучасної української педагогіки; формування високодуховних
лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямів формування національної
гуманітарно-технічної еліти; нові педагогічні технології як відповідь вищої
школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку; педагогічна
культура викладача – умова формування загальної та професійної культури
майбутнього спеціаліста; методологія педагогічної діяльності з формування
професійної компетентності спеціаліста; моральна та естетична культура у
вищій школі.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації щодо
професійних та особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти,
вирішення сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки;
матеріали конференції (Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його
соратників і учнів: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
22-23 травня 2019 року / за заг. ред романовського О.Г. – Х.: НТУ «ХПІ», 2019.
– 229 с.).
VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна
педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи» (2-3 жовтня 2019 року,
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник,
м. Київ)
Кількість учасників – 50 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники, працівники музеїв, представники громадських організацій з різних
міст України); с доповіддю виступив д.пед.н., проф., дійсний член НАПН
України Філіпчук Г.Г.; в обговоренні взяли участь 9 наукових співробітників
Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: розвиток музейної педагогіки в
Україні; використання ігрових технологій у музейному просторі; сучасний
контекст функціонування музейно-педагогічних проектів і програм;
застосування інтерактивних методів музейної педагогіки; досвід здобуття
грантів на реалізацію проектів у музейно-освітній сфері.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо активізації наукових досліджень з
проблем розвитку професійної майстерності педагогів засобами музейної
педагогіки, поширення ідей практичної інтеграції музейного та освітнього
простору; збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (2-3
жовтня 2019 р.)
VIIІ Українсько-польський/польсько-український науковий форум
«Освіта для миру» (8–10 жовтня 2019 року, Переяслав-Хмельницький
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державний
педагогічний
університет
імені Григорія
Сковороди,
м. Переяслав-Хмельницький).
Кількість учасників – 240 осіб (науковці, педагоги, викладачі, здобувачі
наукових ступенів різних регіонів України і Польщі); з доповіддю виступила
д.пед.н., проф., член-кор. НАПН України, директор Інституту Лук’янова Л.Б; в
обговоренні взяли участь 15 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: філософські засади освіти для
миру; інтердисциплінарність освіти для миру; розвиток освіти для миру на
засадах гуманістичної педагогіки; вплив освіти для миру на становлення
громадянського суспільства; національно-патріотичне виховання дітей і
дорослих; професійний розвиток педагогів у контексті освіти для миру; освіта
для миру в умовах інформаційно-технологічного суспільства; освіта яв
важливий чинник виховання поваги до культурних цінностей українського і
польського народів, їх історико-культурних надбань і традицій; формальні й
неформальні виміри освіти дорослих для миру.
Результативність заходу: програма конференції; збірник наукових праць
(Освіта для миру = Edukacjadlapokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.:
Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови);
Довгий С.О., Лук'янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:
Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т. 1. – 720 с.; Т. 2. – 648 с.).
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційнокомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи»,
що мала відбутися у жовтні 2019 року на базі Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності, перенесена на 2020 рік організаторами
конференції.
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретикометодологічні засади мистецької освіти: здобутки, проблеми та
перспективи» (17-18 жовтня 2019 р., факультет мистецтв Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань).
Кількість учасників – 130 осіб (наукові, науково-педагогічні працівники,
студенти); з доповідями виступили д.пед.н., с.н.с., завідувач відділу Вовк М.П.,
к.пед.н., с.н.с., с.н.с. відділу Соломаха С.О.; в обговоренні взяли участь 10
наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: філософський аспект мистецької
освіти; гуманізація мистецької освіти; формування морально-естетичних
цінностей особистості засобами мистецтва (світовий досвід); інтеграція в
системі мистецької освіти; підготовка майбутніх учителів мистецьких
дисциплін у контексті євроінтеграційних процесів.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо вдосконалення змісту, методів, форм
організації професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін;
збірник матеріалів конференції.
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і
формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції»
(24–25 жовтня 2019 року, Мукачівський державний університет,
м. Мукачево).
Кількість учасників – 346 осіб (науковці, педагоги, викладачі закладів
вищої освіти України, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини,
Чехії, вчителі, аспіранти, студенти); з доповіддю виступила д.психол.н., проф.,
с.н.с. відділу Коваленко О.Г, в обговоренні взяли участь 10 наукових
співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: психолого-педагогічні засади
формування особистості; педагогічна освіта в умовах євроінтеграції; початкова
освіта та підготовка вчителя початкових класів в умовах упровадження
Концепції Нової української школи; освітні технології у забезпеченні
конкурентоспроможності майбутнього фахівця; неперервна освіта і підготовка
фахівців в умовах вищої школи; міжнародна співпраця в освітній галузі.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо проведення наукових досліджень з
проблеми формування конкурентоспроможного майбутнього фахівця в умовах
європейської інтеграції, налагодженн співпраці з вітчизняними й зарубіжними
закладами вищої педагогічної освіти з питань підготовки майбутніх фахівців,
організації стажування; збірник тез доповідей учасників заходу (Освіта і
формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збірник
тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 жовтня
2019 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во
МДУ, 2019.− 450 с.).
ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції
розвитку педагогічної освіти в Україні» (до 100-річчя Житомирського
державного університету імені Івана Франка та 90 років заснування
кафедри педагогіки) (проведено замість запланованої Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Вища педагогічна освіта Житомирщини: історія,
здобутки та перспективи розвитку (до 100-річчя Житомирського державного
університету імені Івана Франка та 90 років заснування кафедри педагогіки)»
(21-22 листопада 2019 року, Житомирський державний університет імені
Івана Франка, м. Житомир)
Кількість учасників – 100 осіб (педагоги і науковці з України та
зарубіжних країн – Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська
Республіка Італійська Республіка, студенти); з доповіддю виступив д.пед.н.,
проф., завідувач відділу Інституту Лавріненко О.А.
Основні питання, які обговорювалися: тенденції педагогічної освіти в
Україні, реалізовані у підготовці вчительських кадрів Житомирського
державного університету імені Івана Франка; історичні аспекти розвитку ідеї
педагогічної майстерності в Україні; сучасні освітні технології; нормативноправове врегулювання діяльності закладів фахової передвищої та вищої
освітит; тенденції розвитку освіти дорослих в Україні тощо.
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Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо розвитку сучасної педагогічної науки та
освіти.
Х Міжнародна науково-практична конференція «Професійне
становлення особистості: проблеми і перспективи» (7-8 листопада 2019
року, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький).
Кількість учасників – 400 осіб (наукові, науково-педагогічні працівники,
студенти із 63 закладів освіти); в обговоренні доповідей взяли участь 5
наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: теоретико-методологічні засади
професійного становлення особистості; професійне становлення і кар’єрний
розвиток особистості в умовах ринкової економіки; психопедагогіка у
професійному становленні особистості; андрагогічний підхід до професійного
становлення особистості; теоретичні й методичні засади підготовки вчителя
трудового навчання та технологій, педагога професійного навчання;
забезпечення якості професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та
вищої освіти; професійна освіта і навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід;
сучасна мистецька освіта: проблеми, досвід та інновації.
Результативність заходу: програма конференції; збірник тез доповідей
учасників конференції (Професійне становлення особистості: проблеми і
перспективи : тези доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7–8
листоп. 2019 р.) / ред. кол.: Н. Г. Ничкало, М. Є. Скиба, В. О. Радкевич [та ін.].
– Хмельницький : ХНУ, 2019. – 239 с. (укр., рос., пол., англ.)).
Всеукраїнська науково-практична конференція «Художні практики
початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи», що мала відбутися у
листопаді 2019 року на базі Київської державної академії декоративноприкладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, перенесена на
2020 рік організаторами конференції.
VІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка» (5 грудня 2019 р., Комунальний заклад
«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», м.
Суми).
Кількість учасників – 130 осіб (науково-педагогічні працівники закладів
вищої освіти різних регіонів України; науковці із 11 країн світу: Білорусі,
Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Німеччини, Польщі, США, Туреччини тощо); з
доповіддю виступила д.пед.н., проф., гол.наук.співр. відділу Огієнко О.І., в
обговоренні доповідей взяли участь 10 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: сучасні технології у навчанні та
вихованні дітей і підлітків: український та світовий досвід; інновації у вищій
освіті: стратегії та технології; теоретичні та практичні основи розвитку
інноваційних процесів в професійній освіті: досвід та перспективи;
організаційно-педагогічне
забезпечення
інноваційного
розвитку
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післядипломної освіти в Україні та в світі; інформаційно-комунікаційні
технології в освіті; розвиток соціально-психологічного потенціалу особистості
в умовах інноваційних змін в освіті; історія освіти: ретроспективний погляд на
інновації в навчально-виховному процесі та управлінні; культурологічні,
етнологічні та філософські засади освітніх інновацій.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами роботи конференції щодо модернізації системи підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, створення та впровадження освітніх інновацій
в умовах євроінтеграції; збірник наукових статей (Освітні інновації: філософія,
психологія, педагогіка: збірник наукових статей / за заг.ред.О.В. Зосименко. –
Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – 392 с.).
Семінари, вебінари
Методологічний семінар для аспірантів, докторантів та молодих
науковців «Основи наукових досліджень» (15 квітня 2019 року, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м.
Київ).
Кількість учасників – 20 осіб. З доповідями виступили д.пед.н., проф.
Сотська Г.І., д.пед.н., с.н.с. Вовк М.П., д.пед.н., проф. Хомич Л.О.
Основні питання, які обговорювалися: методологічні засади та
понятійний апарат педагогічного дослідження; загальнонаукові методи
педагогічного дослідження.
Результативність заходу: рекомендації семінару щодо розвитку
дослідницької компетентності молодих науковців.
Вебінар до міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна
освіта у контексті сталого розвитку суспільства» (14 лютого 2019 року,
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України, м. Київ).
Кількість учасників – 110 осіб (наукові, науково-педагогічні працівники,
студенти закладів вищої освіти різних регіонів України); 30 співробітників
Інституту взяли участь в онлайн-дискусіях.
Основні питання, які обговорювалися: мова і культура корінних народів –
визначальний чинник інтелектуально-креативного розвитку молодого
покоління; європейський досвід багатомовної освіти та перспективи для
української школи; популяризація мультилінгвізму серед викладачів закладів
вищої освіти – умова забезпечення їхніх лідерських позицій у громадянському
суспільстві; кроскультурна складова професійного розвитку вчителя; мовна
складова громадянської компетентності майбутнього педагога; створення
монокультурного середовища в освітніх закладах України як чинник розвитку
національного світогляду молоді.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації вебінару
щодо формування мовної ідентичності у третьому тисячолітті, пріоритетів
різномовної і багатомовної освіти в Україні.
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VIIІ Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки)
(15 травня 2019 р., Центр порівняльної професійної педагогіки
Хмельницького національного університету, м. Хмельницький).
Кількість учасників – 81 ( наукові, науково-педагогічні працівникит,
здобувачі наукових ступенів, магістранти закладів вищої освіти різних регіонів
України); з доповіддю виступила к.пед.н., с.н.с. відділу Марусинець М.М., в
обговоренні взяли участь 10 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: професійний розвиток фахівців в
умовах безперервної освіти впродовж життя: порівняльний аналіз; форми й
методи навчання різних категорій дорослого населення в Україні та зарубіжжі;
методи демократичної освіти дорослих у світовому освітньому просторі;
педагогічний персонал для освіти дорослих: підготовка і зарубіжний розвиток у
зарубіжних країнах; запровадження інноваційних ідей зарубіжного досвіду
іншомовної підготовки фахівців у контексті неперервної освіти.
Результативність заходу: програма семінару; рекомендації семінару
щодо сприяння розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової
галузі та навчальної дисципліни в Україні; збірник тез (Розвиток порівняльної
професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів:
матеріали тез доп. VІІІ міжнар. наук.-методол. семінару (15 трав. 2019 р.) / Ін-т
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України;
Хмельницький національний ун-т; за заг. ред. Н.М. Бідюк. – Київ –
Хмельницький: Термінова поліграфія, 2019. – 77 с.).
Методологічний семінар для аспірантів, докторантів та молодих
науковців «Науковий текст дисертаційного дослідження: сучасні вимоги»
(15 жовтня 2019 року, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України, м. Київ).
Кількість учасників – 20 осіб. Модератор – д.пед.н., с.н.с. Вовк М.П.
Основні питання, які обговорювалися: складення текстів наукового
стилю; використання мовно-стилістичних засобів наукового тексту; підстилі
наукового стилю.
Результативність заходу: рекомендації семінару щодо розвитку
текстотворчої компетентності молодих науковців.
Методологічний семінар для аспірантів, докторантів та молодих
науковців «Наукове дослідження – основна форма розвитку науки»
(18 листопада 2019 року, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ).
Кількість учасників – 20 осіб. З доповідями виступили д.пед.н., с.н.с.
Вовк М.П., д.пед.н., с.н.с. Авшенюк Н.М., к.пед.н. Годлевська К.В., к.пед.н.
Котун К.В., Шевенко А.М.
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Основні питання, які обговорювалися: мова і стиль дисертаційної роботи;
академічне письмо: особливості оформлення наукових робіт іноземною мовою;
засоби ІКТ в науковій діяльності; академічна доброчесність та особливості
роботи антиплагіатної системи strikeplagiarism; портфоліо молодого вчителя.
Результативність заходу: рекомендації семінару щодо розвитку
дослідницької компетентності молодих науковців.
ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Компаративістика
в педагогічній освіті і освіті дорослих» (18 грудня 2018 року, Сумський
державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка м. Суми).
Кількість учасників – 78 осіб. З доповіддю виступила д.пед.н., проф.
Огієнко О.І., в обговоренні взяли участь 6 наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: розвиток освіти дорослих:
глобальний і національний виміри; професійна підготовка вчителя у
вітчизняному та міжнародному просторі; освітні реформи та інновації у
глобалізованому світі.
Результативність заходу: рекомендації семінару щодо застосування
андрагогічної моделі навчання; впровадження інноваційних форм професійного
розвитку в професійній післядипломній освіті, впровадження нових технологій
для освіти дорослих на основі зарубіжного досвіду.
Круглі столи, тренінги
Круглий стіл «Громадянсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в
соціокультурному та освітньому просторі України» (5 березня 2019 року,
Національний музей історії України, м. Київ).
Кількість учасників – 70 осіб (наукові та науково-педагогічні працівники,
громадські діячи, студенти). В обговоренні доповідей виступили 10 наукових
співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: утвердження статусу української
мови як державної та мов інших національностей; педагогічні ідеї Тараса
Григоровича Шевченка у сучасному контексті міждисциплінарності; ідея
неперервності навчання у творчості Т. Шевченка; пріоритет громадянських
цінностей в рідномовній освіті зарубіжних країн; абетка Тараса Шевченка як
культурно-освітня дитиноцентристська скарбниця сучасного поступу
національного «Я» тощо.
Результативність заходу: програма семінару; рекомендації семінару
щодо можливостей конструктивного використання творчої спадщини Тараса
Шевченка у сфері формальної і неформальної освіти.
Тренінг «Психологічний супровід педагога у практичній роботі з
проблеми патріотичного виховання учнівської молоді» (15 квітня
2019 року, Прилуцька гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна
м. Прилуки, Чернігівська обл.)
Кількість учасників – 23 особи (наукові, педагогічні працівники).
Модератор – к.психол.н., старший науковий співробітник відділу Становських
З.Л.
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Основні питання, які обговорювалися: патріотизм як суспільна та
особистісна цінність; гаціонально-патріотичне виховання у викликах часу;
технологічне забезпечення національно-патріотичного виховання.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
тренінгу щодо підготовки педагогів до організації і здійснення національнопатріотичного виховання дітей та учнівської молоді.
Круглий стіл «Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні та
зарубіжжі» (15 жовтня 2019 року, Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ).
Кількість учасників – 30 осіб (наукові працівники, представники
громадських організацій, центрів освіти дорослих). Модератор – д.пед.н.,
професор Аніщенко О.В.
Основні питання, які обговорювалися: освіта дорослих як складник
неперервної освіти; стан законодавчого забезпечення освіти дорослих у
зарубіжних країнах; діяльність сучасних центрів освіти дорослих; діяльність
провайдерів та асоціацій у сфері освіти дорослих.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
тренінгу щодо необхідності визнанняосвіти дорослих на державному рівні,
виявлення перспективних напрямів зарубіжного досвіду вирішення зазначеної
проблеми для його адаптації в Україні.
Круглий стіл «Громадянська освіта дорослих в Україні: сучасний
стан і перспективи розвитку» (15 листопада 2019 року, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН Укрїни, м.
Київ).
Кількість учасників – 30 осіб (наукові працівники, студенти, викладачі).
Модератор – д.пед.н., професор Аніщенко О.В.; з доповідями виступили
д.пед.н. Баніт О.В., к філос.н. Калюжна Т.Г., к.пед.н. Піддячий В.М., Котирло
Т.В.
Основні питання, які обговорювалися: особливості реалізації
громадянської освіти дорослих в Україні; набуття громадянських знань на
різних вікових етапах; ціннісний аспект (національні та європейські цінності)
громадянської освіти дорослих; актуальні компетенції сьогодення у сфері
громадянської освіти дорослих; підготовка фахівців в контексті впровадження
громадянської освіти дорослих; розробка потрібної методичної бази для
формування належних компетенцій у сфері громадянської освіти дорослих.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
тренінгу щодо практики реалізації громадянської освіти дорослих в Україні.
VI. 2. Кількісний і якісний аналіз інших масових заходів,
організованих і проведених безпосередньо установою, за планом установи
або позапланово:
Міжнародні та всеукраїнські форуми, науково-практичні конференції,
педагогічні читання
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Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова
єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (26–
28 березня 2019 р. Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків).
Кількість учасників – 215 осіб. У дискусії взяли участь д.пед.н.
Баніт О.В., д.пед.н. Андрощук І.М., к філос.н. Калюжна Т.Г., к.пед.н. Піддячий
В.М., Котирло Т.В.
Основні питання, які обговорювалися: трансдисциплінарна парадигма
єдиного інформаційного освітнього простору: формування трудового та
інтелектуального потенціалу держави; реалії та перспективи розбудови єдиного
відкритого інформаційного простору освіти у співпраці загальноосвітніх,
професійних (професійно-технічних), вищих, позашкільних навчальних
закладів і наукових установ; інноваційні трансформації в економічній освіті:
наступність професійної підготовки фахівців для галузі адміністрування і
управління; адаптивне управління соціально-педагогічними системами; освіта
дорослих в умовах сталого розвитку інформаційного суспільства; міжнародний
досвід фундаментальних і прикладних досліджень розвитку дуальної освіти в
умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору; науковопрактичні засади електронної освіти: засоби, методики, технології, середовища.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
форуму щодо впровадження досвіду компетентнісної та трансдисциплінарної
парадигм розвитку суспільства; модернізації змісту освіти; створення умов для
набуття освіти впродовж життя; формування й розвитку інтелектуального й
трудового потенціалу держави; розвитку обдарованості й талановитості
учнівської молоді; створення STEM-освітніх механізмів підготовки
підростаючого покоління.
V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний європейський та національний виміри
змін» (16-17 квітня 2019 р., Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка, м. Суми).
Кількість учасників – 310 осіб (науковці, педагоги, викладачі, вчителі,
докторанти, аспіранти та студенти закладів освіти і наукових установ
Великобританії, Грузії, Казахстану, Китаю, Марокко, Польщі, Словаччини,
США та різних міст України: Житомира, Києва, Краматорська,
Кропивницького, Львова, Ніжина, Полтави, Сум, Умані, Черкас, Чернігова,
Харкова, Херсона). З доповіддю виступила д.пед.н., проф. Огієнко О.І. В
обговоренні взяли участь 17 наукових співробітників та аспірантів Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: стратегії інноваційного розвитку
вищої освіти в Україні, ЄС та світі; інновації у докторській підготовці з
освітніх,
педагогічних наук;
організаційно-педагогічне
забезпечення
інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти в Україні, ЄС та у світі;
стратегії та інноваційні технології підготовки викладачів вищої школи;
психологічні основи інноваційного розвитку вищої освіти тощо.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
конференції щодо напрямів модернізації вищої освіти в Україні; впровадження
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інновацій в сучасну освітню практику; розвитку інноваційної культури
особистості; збірник матеріалів конференції (Інноваційний розвиток вищої
освіти: глобальний, європейський танаціональний виміри змін: Матеріали V
Міжнародної науково-практичноїконференції (16–17 квітня 2019 року, м.
Суми). – Суми: Вид-во СумДПУ іменіА. С. Макаренка, 2019. – Том 1. – 208 с.;
Том 2. –216 с.).
VІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж життя:
вимоги часу» до 100-річчя від дня народження Олени Степанівни
Дубинчук (20 травня 2019 р., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ).
Кількість учасників – 45 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники, студенти, аспірати, докторанти). З доповідями виступили д.пед.н.,
проф. Аніщенко О.В., д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України Лук’янова Л.Б.,
д.пед.н. Андрощук І.М., д.пед.н. Баніт О.В., к.філос.н. Калюжна Т.Г.
Основні питання, які обговорювалися: теоретичні, методологічні,
методичні засади освіти впродовж життя; освіта дорослих у контексті
порівняльно-педагогічних досліджень.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
читань щодо розвитку освіти дорослих в Україні; впровадження творчої
спадщини видатних учених в сучасну освітню практику.
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті:
сучасні підходи до професійного розвитку вчителя іноземних мов» (27–28
вересня 2019 року, Ніжинський державний університет імені Миколи
Гоголя, м. Ніжин).
Кількість учасників – 90 осіб (науковці, педагоги, викладачі, вчителі,
докторанти, аспіранти та студенти закладів освіти і наукових установ з різних
міст України: Києва, Краматорська, Кривого Рогу, Маріуполя, Мелітополя,
Ніжина, Сум, Черкас, Чернігова); с доповіддю виступила к.біол.н., с.н.с., с.н.с.
відділу Постригач Н.О., в обговоренні взяли участь 5 наукових співробітників
Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: від теорії до практики: когнітивнодискурсивне вивчення і викладання мов; лінгводидактика: навчаємо, навчаємо
вчитися, навчаємося викладати; іноземна мова за професійним спрямуванням:
цілі, методи, результати; професійний розвиток вчителя: вітчизняний та
зарубіжний досвід.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації щодо
забезпечення академічної мобільності у вітчизняному просторі вищої школи,
впровадження освітніх технологій у практику закладів вищої освіти з
урахуванням світових тенденцій розвитку освіти, розвитку особистісного,
міжособистісного і системного аспектів освітніх систем під час підготовки
майбутніх фахівців; збірник тез доповідей (Матеріали VІІ Міжнародної
науково-практичної конференції «Інновації в освіті: сучасні підходи до
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професійного розвитку вчителя іноземних мов» (27–28 вересня 2019 р,
м. Ніжин). – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. – 192 с.).
IV Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 80-річчю з дня
народження Лідії Кондрашової «Професійна успішність педагогічного
працівника як основа менеджменту якості освітнього процесу» (21–22
листопада 2019 року, Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького, м. Черкаси).
Кількість учасників – 174 осіб (науковці, педагоги, викладачі, вчителі,
докторанти, аспіранти та студенти закладів освіти і наукових установ з різних
міст України: Києва, Краматорська, Кропивницького, Ніжина, Сум, Умані,
Черкас, Чернігова, Херсона); з доповіддю виступила д.пед.н., с.н.с., завідувач
відділу Авшенюк Н.М., в обговоренні доповідей взяли участь 5 наукових
співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: інноваційні підходи до
формування професійної успішності педагогічного працівника; цілепокладання
фахової підготовки як важлива ланка стратегії розвитку творчого потенціалу
майбутніх учителів; впровадження міжнародних стандартів у професійну
підготовку педагогічних працівників; професіоналізм сучасного педагога як
основа його авторитету; феномен Лідії Кондрашової на авансцені педагогіки й
освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століття.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації
конференції щодо застосування принципу системності в інноваційному
розвитку освітнього процесу як основи якісних змін в підготовці та
професійному розвиткові педагогічних працівників, необхідності розроблення
стандартів професійної підготовки педагогічних працівників з урахуванням
міжнародних стандартів і тенденцій професійного розвитку, впровадження
інноваційного педагогічного досвіду в освітній процес закладів освіти; збірник
матеріалів конференції (Професійна успішність педагогічного працівника як
основа менеджменту якості освітнього процесу: Збірник матеріалів четвертих
всеукраїнських педагогічних читань присвячених 80-річчю з дня народження
Лідії Кондрашової. – Черкаси: ФОП Гордієнко Є. І, 2019. – 436 с.).
V Міжнародна науково-практична конференція «Молодь, освіта,
наука та мистецтво» (з нагоди 30-річчя започаткування мистецьких
спеціальностей в УДПУ імені Павла ) (21 листопада 2019 р., Факультет
мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини, м. Умань).
Кількість учасників – 185 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники, аспірати, докторанти, студенти,). З доповідями виступили: д.пед.н.,
проф., заступник директора Інституту Сотська Г.І., д.пед.н., с.н.с., завідувач
відділу Інституту Вовк М.П., к.пед.н., с.н.с., с.н.с. відділу Інституту Соломаха
С.О., к.пед.н., с.н.с., пров.н.с. Інституту Філіпчук Н.О., в обговоренні взяли
участь 5 наукових співробітників Інституту.
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Основні питання, які обговорювалися: концептуальні засади сучасної
мистецької освіти; естетичні та етичні основи педагогічної майстерності
майбутніх учителів мистецьких дисциплін; психолого-педагогічні засади
мистецької освіти; педагогічна інноватика в системі мистецької освіти;
інтеркультурні тенденції сучасної мистецької освіти.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації за
результатами проведення конференції щодо розвитку художньої освіти в
Україні, формування духовного потенціалу студентів засобами мистецтва.
ХVІІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора
О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі:
досвід, інновації, тенденції» (28 листопада 2019 року, Київський
професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка, м. Київ.)
Кількість учасників – 150 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники, студенти, аспірати, докторанти). З доповідями виступили д.пед.н.,
проф. Лавріненко О.А., к.пед.н. Дяченко Л.М., в обговоренні взяли участь 15
наукових співробітників Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: філософсько-аксіологічні та
андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції
і перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних
модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя; педагогічна
майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; музейна
педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи.
Результативність заходу: програма читань; рекомендації за
результатами проведення читань щодо сприяння вдосконаленню теорії і
практики педагогічно-мистецької діяльності та формуванню особистості як
людини культури; підготовлено до друку збірник наукових праць: Неперервна
педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних педагогічномистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької (Вип. 3 (15)).
Всеукраїнська наукова конференція «Педагогічна спадщина
Григорія Васьковича у контексті європейських цінностей освіти (до 100річчя від дня народження)» (12 грудня 2019 р., Президія Національної
академії педагогічних наук України, м. Київ).
Кількість учасників – 65 осіб (наукові, науково-педагогічні, педагогічні
працівники, студенти, аспірати, докторанти). В обговоренні взяли участь
15 співробітників, аспірантів Інституту.
Основні питання, які обговорювалися: життєдіяльність Григорія
Васьковича у контексті суспільних змін ХХ-ХХІ століття; розвиток української
педагогічної думки у ХХ- на початку ХХІ століття; ідеї та шляхи здобуття
державності України у спадщини Григорія Васьковича; музейна педагогіка:
традиції та перспективи втілення національного виховання.
Результативність заходу: рекомендації за результатами проведення
конференції щодо вивчення творчої спадщини видатних учених з метою
впровадження її прогресивних ідей у сучасну освітню практику.
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VI.4. Участь у щорічних виставках «Сучасні заклади освіти»,
«Інноватика в сучасній освіті», «Освіта та кар’єра».
У ході роботи Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти»
організовано і проведено науково-практичний семінар «Технології
професійного розвитку вчителя в умовах формальної і неформальної
освіти» (14 березня 2019 року, Київський палац дітей та юнацтва, м. Київ;
модератор – д.пед.н., с.н.с. Вовк М.П.).
Кількість учасників – 35 осіб (науковці, студенти та викладачі закладів
вищої педагогічної освіти, вчителі).
Основні питання, які обговорювалися: технології розвитку мовнокомунікативної компетентності педагога; технології забезпечення професійного
розвитку вчителя в умовах післядипломної освіти; технології використання
засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти вчителя.
Отримано Золоту медаль у номінації «Упровадження інноваційних
освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості
підготовки кваліфікованих кадрів» (Навчально-методичний комплекс з
забезпечення
професійного
розвитку
управлінського
персоналу
в
транснаціональних корпораціях, автор – Баніт О.В.).
У ході роботи XXХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта
та кар’єра – 2019» організовано і проведено семінар з елементами
тренінгу«Техніки навчання дорослих тайм-менеджменту» (12 квітня
2019 року, Центр ділового та культурного співробітництва «Український
дім», м. Київ; модератор – д.пед.н., проф. Аніщенко О.В.).
Кількість учасників – 35 осіб (наукові та науково-педагогічні кадри).
Основні питання, які обговорювалися: теорія навчання дорослих таймменеджменту; застосування матриці Ейзенхауера; принцип Парето; найбільш
поширені «поглиначі» й «пастки» часу; час як філософська категорія.
Отримано Золоту медаль у номінації «Інноваційний розвиток освіти та
сучасні педагогічні технології» (практичний посібник «Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і нефор-мальної освіти», автори
– Вовк М.П., Сотська Г.І., Султанова Л.Ю., Філіпчук Н.О., Соломаха С.О.,
ГрищенкоЮ.В.).
Отримано Золоту медаль у номінації «Інтеграція вітчизняної науки і
освіти у міжнародний простір» (інформаційно-аналітичні матеріали
«Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах», автори – Авшенюк
Н.М., Годлевська К.В., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко
О.І., Постригач Н.О., Пилинський Я.М.).
У ході роботи ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті
– 2019» організовано і проведено круглий стіл «Соціально-емоційне
навчання як умова розвитку молоді із сильним характером» (24 жовтня
2019 року, Київський палац дітей та юнацтва, м. Київ; модератор – к.пед.н.
Дяченко Л.М.)
59

Кількість учасників – 35 осіб (керівники і педагогічні працівники закладів
загальної середньої освіти, шкільна молодь, студенти, магістранти, батьки).
Основні питання, які обговорювалися: роль соціально-емоційного
навчання у збереженні психічного й фізичного здоров’я підлітків; соціальні та
емоційні компетентності, розвиток яких сприяє
досягненню успіху у
майбутньому; міжнародна програма позитивного розвитку Lions Quest
«Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття»; соціально-емоційне
навчання у контексті Концепції Нової української школи; підготовка учителів
до реалізації програми соціально-емоційного навчання.
Отримано Золоту медаль у номінації «Інновації в формуванні та розвитку
педагогічної майстерності в умовах вимог Нової української школи»
(навчальний посібник «Сценічна мова в обрисах педагогічної майстерності»,
автор – Лавріненко О.А.).
У ході роботи ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та
кар’єра – День студента 2019» організовано і проведено круглий стіл
«Громадянська освіта дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи
розвитку» (24 жовтня 2019 року, Центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім», м. Київ; модератор – д.пед.н.
Баніт О.В.)
Кількість учасників – 25 осіб (наукові та науково-педагогічні працівники,
студенти, аспіранти).
Основні питання, які обговорювалися: тенденції розвитку громадянської
освіти дорослих; сутність і зміст громадянської освіти дорослих;
громадянин/громадянка» у дискурсі соціогуманітаристики; провайдери освітніх
послуг у сфері громадянської освіти дорослих; громадянська освіта дорослих:
ціннісний аспект.
(Таблиці VІ.1., VІ.2.)
VІІ. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
VІІ.1. Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) та
науковому рівнях вищої освіти.
VІІ.1. 1. Загальні відомості про роботу аспірантури та докторантури.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від
23.03.2016 р. № 261 та Постанови Президії НАПН України «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у НАПН України № 1-2/13-315 від 17.10.2016 р. було відкрито в
Інституті 2 нових спеціальності: у галузі 01 «Освіта/ Педагогіка» – 011 «освітні,
педагогічні науки»; у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 053
«Психологія».
Відповідно до рішення вченої ради Інституту (від 03 жовтня 2016
року, протокол № 10) за наказом директора Інституту № 100-од від 26.12.2016
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р. відкрито докторантуру за спеціальностями: у галузі 01 «Освіта/ Педагогіка» –
011 «Освітні, педагогічні науки»; у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» –
053 «Психологія».
Освітньо-наукові програми Інституту у галузі 01 «Освіта» за
спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» з проблеми: «Педагогічна
освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» («Pedagogical and Adult
Education in Ukraine and Worldwide») та у галузі 05 «Соціальні та поведінкові
науки» за спеціальністю 053 «Психологія» з проблеми: «Психологія праці та
психологічний супровід освіти дорослих» (Work Psychology and psychological
support adult education), які розраховані на 32 кредити .
Освітньо-наукові програми для здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії реалізується в Інституті з вересня 2016 р. на підставі ліцензії
Міністерства освіти і науки України за наказом МОН України від 03.08.2016 р.
№ 933.
На травень 2020 р. заплановано проведення акредитації освітніх програм
за спеціальностями: 011 «освітні, педагогічні науки», 053 «Психологія».
На початок 2019 року загальна чисельність аспірантів становила 26
осіб. З них: за державним замовленням навчаються 9 осіб (8 осіб – з відривом
від виробництва, 1 особа – без відриву від виробництва); на умовах контракту –
17 осіб (17 осіб – з відривом від виробництва).
З них: здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: за державним
замовленням – 7 осіб, на умовах контракту – 14 осіб.
Всього здобувачів за спеціальностями: 011 – «Освітні, педагогічні науки»
– 19 осіб; 053 – «Психологія» – 2 особи.
Чисельність докторантів на початок 2019 р. становить – 9 осіб без відриву
від виробництва: за державним замовленням – 3 особи, на умовах контракту – 6
осіб.
У 2019 році до докторантури за державним замовленням було
заплановано прийняти 1 особу. Фактично за результатами конкурсу було
зараховано 1 особу з відривом від виробництва Із спеціальності 011 – «Освітні,
педагогічні науки»: Котун К.В.
На умовах контракту до докторантури не було заплановано прийому.
Фактично за результатами конкурсу зараховано 1 особу з відривом від
виробництва із спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки»: Цюняк О.П.
До аспірантури за державним замовленням було заплановано прийняти 1
особу з відривом від виробництва. Фактично за результатами конкурсу
зараховано 1 особу з відривом від виробництва: із спеціальності 011 – «Освітні,
педагогічні науки»: Ткачук Л.С.
На умовах контракту до аспірантури заплановано прийняти – 5 осіб.
Зараховано – 5 осіб без відриву від виробництва: із спеціальності 011 –
«Освітні, педагогічні науки» 4 особи (Андрієвська М.О., Калашнікова Л.С.,
Криниця Г.В. Ликтей Л.М.); із спеціальності 053 – «Психологія» 1 особа
(Московець Л.П.).
Було відраховано з докторантури Сиско Н.М. (011), а з аспірантури
Губчик В.Г. (13.00.04), які навчалися за державним замовленням у зв’язку з
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закінченням терміну навчання. Також було відраховано з аспірантури 2 особи,
які навчалися на умовах контракту без відриву від виробництва
(Мартиненко Л.В.(13.00.01. ), Вернигора О.Л. (19.00.07) у зв’язку з закінченням
терміну навчання.
Питома вага жінок прийнятих до аспірантури становить 100%, до
докторантури – 50%. Питома вага жінок, які завершили навчання в аспірантурі
становить 100%, в докторантурі – 100%.
VІІ.1.2. Працевлаштування випускників, які навчалися в аспірантурі та
докторантурі за державним замовленням.
Випускників, які навчалися в докторантурі та аспірантурі, влаштовано на
роботу: Сиско Н.М. – Науково-методичний центр професійно-технічної освіти
та підвищення кваліфікації науово-педагогічних працівників у Хмельницькій
обл.; Губчик В.С. – спеціалізована школа № 271 з поглибленним вивченням
інформаційних технологій.
VІІ.1.3. Ефективність роботи аспірантури та докторантури.
Показником ефективності роботи аспірантури та докторантури є кількість
поданих до захисту та успішно захищених дисертацій.
З числа докторантів, які навчалися за державним замовленням виконали
індивідуальний план і подали до захисту – Сиско Н.М. З числа аспірантів, які
навчалися за державним замовленням виконали індивідуальний план і подали
до захисту – Губчик В.С. З числа аспірантів, які навчалися за контрактом,
виконали індивідуальний план і подали до захисту – Вернигора О.Л.
З числа тих, у кого термін навчання в аспірантурі і докторантурі
закінчився раніше: захистили дисертаційне дослідження – Мільто Л.О.,
Ігнатович О.М., Машкова І.М. Гривкова О.Я., Парасей А.О., подали
дисертаційне дослідження до захисту: Воробйова (Пастухова) Л.В.,
Котирло Т.В., Фомічова Н.М.
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%.
VІІ.1.4. Вагомі
здобутки
(академічна
мобільність
аспірантів / докторантів, залучення іноземних вчених до освітньої діяльності
тощо) та виклики діяльності аспірантури / докторантури в умовах сьогодення.
Докторантка Н.О. Філіпчук брала участь у міжнародній (зарубіжній)
конференції до 100-річчя ювілею університету West Anhi University (Китайська
Народна республіка).
В умовах сьогодення актуальними залишалися проблеми: відображення
результатів досліджень у наукометричних базах даних; участі аспірантів і
докторантів у конференціях і семінарах за кордоном; роботи в провідних
зарубіжних бібліотеках тощо.
Подальшу діяльність щодо підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів планується спрямовувати на підвищення показників
ефективності роботи аспірантури і докторантури, пов’язаних:
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- з кількістю поданих до захисту та успішно захищених дисертацій; з
поліпшенням фінансування на підготовку наукових та науково-педагогічних
кадрів, що дозволило б збільшити кількість консультувань, методологічних
семінарів для аспірантів та докторантів; організацію їх відряджень; друкування
аспірантами та докторантами підготовленою ними навчально-методичної
літератури;
- з посиленням уваги наукових керівників/ консультантів науководослідних робіт, у межах яких виконуються дисертаційні дослідження
аспірантів та докторантів, до забезпечення відповідного методологічного рівня
дисертацій, своєчасного виконання індивідуального плану роботи аспірантів та
докторантів;
- із систематичним здійсненням проміжного та кінцевого контролю
виконання індивідуального плану роботи докторантами і аспірантами
Інституту.
(Таблиця VІI.1.1. – VІI.1.5.)
VІI.3. Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою.
VІI.3.1. Освітня програма ліцензована згідно з Наказом МОН № 41-л від
11.01.2019
р.,
пункт
2.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/219/15/41.pdf. На сайті МОН України розміщено відомості про право
здійснення освітньої діяльності: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/2019/02/01/pedagosvitidoroslzyazyuna-napn-ukraini1.pdf.
VІI.3.2. Освітня програма спрямована на провадження діяльності з надання
освітніх послуг на рівні підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти
особам з вищою освітою, а саме: науковим, науково-педагогічним і
педагогічним працівникам закладів освіти, підприємств та установ з метою
забезпечення їхнього неперервного професійного розвитку відповідно до вимог
державної політики в галузі освіти, задоволення освітніх потреб особистості
споживача освітньої послуги
Підвищення кваліфікації здійснюється за інваріантною та варіативною
складовими. Інваріантна складова передбачає вивчення обов'язкових модулів,
спрямованих
на
вдосконалення
суспільно-гуманітарної,
психологопедагогічної, фахової та організаційно-управлінської складових професійної
компетентності слухачів. Варіативна складова передбачає опанування
змістових модулів, спрямованих на вдосконалення окремих складових
професійної компетентності. Відповідно до індивідуальних потреб і
можливостей слухачі курсів підвищення кваліфікації самостійно обирають
варіативні змістові модулі, терміни навчання за окремими модулями, форму
навчання та варіант навчального плану.
Форма організації навчання на курсах підвищення кваліфікації: очнодистанційна. Очна форма побудована на принципі особистого спілкування
слухача курсів і викладачів в установленому розкладом обсязі. Основними
принципами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія у процесі
надання слухачам можливості самостійної роботи з освоєння досліджуваного
матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької
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діяльності.
Однією із форм підвищення кваліфікації є організація стажування
наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти,
підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти, за
тематичними напрямами, відповідно до модулів навчального плану. Основний
акцент в освітній діяльності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України на рівні стажування робиться на загальну психологопедагогічну підготовку наукових, науково-педагогічних і педагогічних
працівників, розвиток їхньої андрагогічної компетентності та педагогічної
майстерності.
Обсяг освітньої діяльності становить 5 кредитів ЄКТС. Бюджет
навчального часу освітньої діяльності складає 150 навчальних годин, відповідно
до Закону України «Про освіту» (2017 р.) і наказу МОН України № 36 «Про
затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної
освіти» від 15.01.2018 р. Результати навчання
Підвищення кваліфікації і стажування наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладів освіти, підприємств та установ, що
реалізують державну політику в галузі освіти, складається із заходів
інструктивно-методичного характеру, вхідного й вихідного тестування,
поточного контролю, консультування, виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань (випускних робіт).
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (випускна робота) є
підсумковою формою самостійної діяльності слухачів, підготовка та захист
якого оцінюється – «зараховано». Випускна робота може бути представлена у
формі творчої роботи; опису власного досвіду, проекту; презентації
авторського сайту або блогу з коментуванням розміщених матеріалів,
тематично пов’язаних із конкретною педагогічною проблемою.
Завершуються курси підвищення кваліфікації підсумковою конференцією
з обміну досвідом і захистом випускної роботи, а також перевіркою успішності
навчання за допомогою тестових завдань. Кожен учасник, що проходить програму,
отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації чи про стажування.

VІI.3.3. Протягом 2019 року 108 слухачів пройшли курси підвищення
кваліфікації, після завершення яких отримати свідоцтва про підвищення
кваліфікації. Усі слухачі є науково-педагогічними працівниками закладів вищої
освіти.
VІI.3.5. Система внутрішнього забезпечення якості освіти охоплює 4
напрями:
1. Управлінські процеси. Гарантом якості освітньої програми підвищення
кваліфікації наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників
закладів вищої освіти та наукових установ є Лук’янова Лариса Борисівна –
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,
заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
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Керівництво ІПООД імені Івана Зязюна забезпечує ефективне управління
Інститутом, планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані
будівель, приміщень, обладнання, що сприяє вдосконаленню якості освітньої
діяльності.
2. Освітнє середовище. В ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України
дотримано вимог санітарно-гігієнічних правил і норм. Працівники та слухачі
обізнані з вимогами щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної
безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.
В Інституті навчальні та інші приміщення забезпечені відповідним
обладнанням, необхідним для реалізації освітньої програми, створено умови
для безпечного використання мережі Інтернет. Бібліотека функціонує як
інформаційний центр закладу освіти
Співробітники Інституту дотримуються правил поведінки учасників
освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до
гідності, прав і свобод людини; організовано роботу психологічної служби, у
тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу.
3. Викладацька діяльність. Підвищення кваліфікації здійснюється за
освітніми програмами, розробленими співробітниками структурних підрозділів
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, а також із
залученням нештатних кваліфікованих фахівців відповідно до спеціалізації
слухачів.
В ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України створено умови для
реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти. Наукові
співробітники Інституту розробляють індивідуальні освітні траєкторії для
слухачів, які цього потребують, застосовують інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі використовують такі освітні технології й
форми організації освітнього процесу, які сприяють формуванню ключових
компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти відповідно до освітньої
програми.
Наукові співробітники Інституту беруть участь у дослідноекспериментальній роботі, в інноваційних освітніх проектах, залучаються до
роботи як освітні експерти, а також забезпечують власний професійний
розвиток і підвищення кваліфікації у різних формах, у тому числі за кордоном.
Наукові співробітники Інституту діють на засадах педагогіки партнерства
та особистісно орієнтованого навчання, під час провадження педагогічної та
наукової (творчої) діяльності дотримуються академічної доброчесності, у тому
числі під час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.
Наукові співробітники Інституту здійснюють аналіз результатів і
динаміки навчальних досягнень слухачів шляхом вхідного і вихідного
діагностування. Оцінювання навчальних досягнень слухачів спрямоване на
відстеження їх індивідуального прогресу. Слухачі вважають оцінювання
результатів навчання справедливим і об’єктивним.
VІI.3.6. Викликом в умовах сьогодення є новий механізм підвищення
кваліфікації згідно з яким педагог самостійно визначатиме, в якій саме установі
чи на онлайн-платформі здобуватиме професійні навички.
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З огляду на модернізацію освіти в Україні, що охоплює всі її ланки від
дошкільної до післядипломної, пріоритетами подальшого розвитку є
забезпечення доступу всім категоріям освітян до фахової інформації про
навчання упродовж життя та підвищення якості програм їхнього професійного
розвитку.
(Таблиця VІІ.3.1.)
VІІ.4. Робота спеціалізованих вчених рад.
Спеціалізована вчена рада Д 26.451.01
Згідно наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 спеціалізована вчена
рада Д 26.451.01 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія
педагогіки та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Строк
функціонування – до 31 грудня 2020 року.
У 2019 році було проведено 6 засідань, на яких розглянуто 7 дисертацій
(2 докторські, 5 кандидатських).
За спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки було
захищено 2 дисертації (1 докторську, у якій здійснено цілісне дослідження
розвитку ідей педагогічної майстерності вчителя в теорії і практиці освіти Росії
(середина ХVІІІ – кінець ХХ століття(Мільто Л.О.), та 1 кандидатську, яку
присвячено дослідженню специфіки організації українознавчої освіти в
двомовних та «рідних» школах Канади (Машкова І.М.).
За спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти було
захищено 5 дисертацій (1 докторську, у якій розроблено й обґрунтовано
теоретичні та методичні засади професійної іншомовної підготовки майбутніх
фахівців цивільного захисту (Вовчаста Н.Я.), та 4 кандидатські, у яких:
досліджено проблему розвитку професійної компетентності персоналу органу
пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої
служби України (Дука О.А.); здійснено цілісний аналіз проблеми підготовки
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання естетичної
культури учнів у педагогічній теорії та практиці (Гатеж Н.В.); на основі
цілісного порівняльно-педагогічного аналізу вивчено проблему професійної
підготовки учителів на засадах гендерної педагогіки в університетах Німеччини
(Гривкова О.Я.); досліджено проблему розвитку інформаційно-комунікаційної
компетентності вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти
(Закомірний І.М.).
Спеціалізована вчена рада К 26.451.02
Згідно наказу МОН України № 1413 від 24.10.2017 спеціалізована вчена
рада К 26.451.02 утворена з правом прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних
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наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Строк
функціонування – до 24.10.2020 р.
У 2019 році було проведено 3 засідання, на яких розглянуто 3 дисертації.
У дисертаціях досліджено проблеми щодо: психологічних особливостей
розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій
(Діденко М.С.); духовного розвитку підлітків-сиріт у закладах інтернатного
типу (Парасєй-Гочер А.О.); навчання читанню іншомовних наукових текстів та
залежності
його
результативності
від
індивідуально-психологічних
особливостей студентів (Цимбал І.В.).
(Таблиця VІI.4.1. – VІI.4.4.)
VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ
VІІІ.1. Науково-інформаційна діяльність та зв’язки з громадськістю.
Співробітниками Інституту надано понад 50 інтерв’ю засобам масової
інформації (телебачення, радіо, центральні та регіональні друковані ЗМІ,
Інтернет-видання).
Упродовж 2019 р. співробітниками було підготовлено рецензії,
інформаційні повідомлення про проведені заходи тощо, що було вміщено у
періодичних виданнях, газетах, журналах:
у «Педагогічній газеті»
1.
Авшенюк Н.М. Праксеологічний вимір порівняльно-педагогічних
досліджень // Пед. газета. – 2019. – Листопад/грудень (№6(268)). – С.5.
2. Аніщенко О. Освіта впродовж життя: вимоги часу: VIII Всеукраїнські
педагогічні читання / Олена Аніщенко // Педагогічна газета. – 2019. – №3 (271),
травень – червень. – С. 4. (0, 1 др. арк.)
3. Аніщенко О. Нові обрії українсько-чеської співпраці (про візит
викладачів Карлового університету) / Олена Аніщенко // Педагогічна газета. –
2019. Жовтень (0, 1 др. арк.)
4.
Вовк М.П. Розвиток освіти дорослих в Україні і зарубіжжі: досвід і
перспективи (рецензія на збірник наукових праць «Концептуальні засади
розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи» (за
ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.:
Знання України, 2018. – 616 с.) // Педагогічна газета. – 2019. – №1 (269). – С.5.
5.
Вовк М.П. Рідномовна і багатомовна освіта як пріоритети
державотворення // Педагогічна газета. – 2019. – №2. – С. 5.
6.
Вовк М.П. Відкрито меморіальну дошку і кімнату-музей академіка
Зязюна // Педагогічна газета. – 2019. – №2. – С. 7;
у газеті «Освіта і суспільство» стаття Вовк М.П. Пам’яті Івана
Зязюна // Освіта і суспільство. – 2019. – №3. – С. 4.
у газеті «Слово просвіти»
1. Вовк М.П. Пріоритети – рідномовна і багатомовна освіта // Слово
Просвіти. – 2019. – №8(1008) (21-27 лютого 2019 р.). – С. 6.
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2. Вовк М.П. Унікальна скарбниця надбань української фольклористичної
думки // Слово Просвіти. – 2019. – №31(1031) (1-7 серпня 2019 р.). – С. 11.
3. Вовк М.П. Шевченкові уроки без лукавства // Слово Просвіти. – 2019. –
№11(1011), 14-20 березня 2019 р. – С. 3.
Виступи на радіо – 1, відеосюжети, виступи на телебаченні – 5:
Виступи на радіо:
1. Освіта дорослих в Україні (гостя студії, експерт –Лук’янова Л.; ведуча
– Вернигоренко О.) // Українське радіо. РадіоДень. Програма «Модуль знань».
12 серпня 2019 р. (ефір о 16:10 (за київським часом). – URL:
https://www.facebook.com/Ukrainianradioua/videos/528786264529153/
Виступи на ТБ:
1. Курсы переподготовки: где и как в Украине пройти переквалификацию
(інтерв’ю з Лук’яновою Л.Б.) / Факти ICTV, 8 серпня 2019 р. – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=OU8miVIxSdM&
fbclid=IwAR2F3I7nXHuEbwZs_s1YJzvMg3HnhDUO0eWwVIqecNuplf51Tc_mM
mi1HKY
2. Упродовж 2019 р. вийшла серія семінарів (3 семінари) провідного
наукового співробітника відділу зарубіжний систем педагогічної освіти і освіти
дорослих, кандидата філологічних наук Ярослава Пилинського на офіційному
Youtube-каналі Fulbright Ukraine (Програми академiчних обмiнiв iменi
Фулбрайта в Українi):
–
«Як американська освіта створила американську націю – уроки для
України»
(16.04.2019).
Посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=mJUXVnCTXG0&feature=emb_logo
–
«Сучасні тренди розвитку деліберативної освіти у США»
(14.05.2019). Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=x3g55zTwpiw
–
«Впровадження навичок обговорення в українські школи, виші й
громади» (04.06.2019). Посилання: https://www.youtube.com/watch?v=zwE1idXwaQ
3. Співробітники Інституту взяли участь у відкритті Регіонального
науково-творчого центру художньої освіти і майстерності факультету
мистецтв УДПУ імені Павла Тичини, що було висвітлено у новинах ЗМІ
(http://www.umantv.com.ua/uman_news/v-udpu-vidkrili-regionalnij-naukovotvorchij-centr-xudozhnoi-osviti-i-majsternosti.html).
Інформація про зв’язки з громадськістю:
1. Співробітники Інституту як організатори, члени оргкомітетів або
партнери беруть участь у заходах, організованих такими громадськими
організаціями: Німецька асоціація народних університетів – DVV International
ГС «Українська асоціація освіти дорослих», «ІДЦ «Інтеграція та розвиток»
(Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б.).
2. Участь у Президентській програмі «Ліфт». Подано 3 проекти. В проекті
«Від зміни свідомості – до зміни країни» пропонуються масштабні інновації в
освіті. Зокрема, курс «Людина. Родина. Світ» для школярів, що спрямований
на: 1) зниження захворюваності та продовження життя; 2) укріплення сімейних
стосунків і правильне виховання дітей; 3) припинення військових конфліктів
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через утвердження історії творення, а не руйнування. Курс апробовано у 75
школах. Мета проекту – забезпечити можливість його вивчення для всіх
українських
дітей.
Школам-книги,
вчителям-підготовку!
https://drive.google.com/file/d/1QJShB4lHiI4UvnPG6eATHohok_kK5f8/view?usp=sharing;
3. Проект «Соціально-психологічна підтримка молоді з високим
духовним потенціалом»: побудова громадянського суспільства можлива за
умов входження до керівного складу країни професіоналів з розвиненими
духовно-моральними якостями. Це завдання має вирішувати сучасна наука. На
основі вже існуючих розробок пропонується створення системи соціальнопсихологічної підтримки молоді з високим духовним потенціалом; організація
стажування в керівних органах держави; створення «Банку духовної еліти
України».
https://drive.google.com/file/d/1zF22KFHL1VICKwpTv6kRxdk_Kh9ud0zG/v
iew?usp=sharing
4. Проект «ДЕМОС»: Демократизація вищої освіти шляхом залучення
студентів до оцінки її якості. Головними замовниками вищої освіти є студенти
та їх батьки, які за неї сплачують. Та студенти не оцінюють якість -цікавість,
новизну і потрібність отриманих знань. Проект передбачає впровадження
мобільного додатку для оцінки проведених занять з використанням науково
обґрунтованих критеріїв. Цей зворотній зв'язок використовується викладачами
та керівництвом ВНЗ для покращення якості освіти, що спряє демократії.
Студенти стають повноправними учасниками освітнього процесу.
https://drive.google.com/file/d/1XuPXBuxlkG0jbqw1WvK6CYijDI3H7Tfi/vie
w?usp=sharing
Окрім цього, науковцями Інституту використовуються можливості вебсайту НАПН (http://naps.gov.ua/), ІПООД НАПН України (http://ipood.com.ua/) і
сайтів відділів, на яких оприлюднюється інформація щодо основних
характеристик діяльності відділу та кінцевих результатів.
Сайти установ, соціальні мережі:
1. Про підготовку проекту Національного звіту України до чергового
Глобального звіту ЮНЕСКО з навчання та освіти дорослих (засідання
Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України) / Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
(2019 р.)
https://www.facebook.com/ipood.napn/posts/2107796905934146?__tn__=K-R
2. Аніщенко О. ІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Освіта впродовж
життя: вимоги часу» до 100-річчя від дня народження Олени Дубинчук
(20.05.2019) http://ipood.com.ua/novini/v--vseukransk-pedagogchn-chitannya-osvtavprodovj-jittya-vimogi-chasu--do-100-richchya-vid-dnya-narodjennya--olenidubinchuk/
3. Аніщенко О. Зустріч з делегацією викладачів Карлового університету
(вересень 2019 р.) (Чеська Республіка) http://ipood.com.ua/novini/zustrch-zdelegacyu-vikladachv-karlovogo-unversitetu-cheska-respublka/
4. Зустріч з майбутніми андрагогами – магістрантками НПУ імені М.П.
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Драгоманова
http://ipood.com.ua/novini/zustrch-z-maybutnmi-andragogami-magstrantkami-npu-men-mp-dragomanova/
5. Національний круглий стіл з питань законодавчого забезпечення
освіти
дорослих
в
Україні
5
листопада
2019
р.
http://ipood.com.ua/novini/naconalniy-krugliy-stl-z-pitan-zakonodavchogozabezpechennya-rozvitku-osvti-doroslih-v-ukran/
6. Калюжна Т., Котирло Т., Піддячий В. Громадянська освіта дорослих в
Україні:
сучасний
стан
і
перспективи
розвитку
http://ipood.com.ua/novini/gromadyanska-osvita-doroslih-v-ukrani-suchasniy-stan-iperspektivi-rozvitku/
7. Круглий стіл щодо перспектив співпраці у сфері неформальної освіти
дорослих http://ipood.com.ua/novini/krugliy-stl-schodo-perspektiv-spvprac-u-sferneformalno-osvti-doroslih/
8. Аніщенко О. Тренінг «планування життя та кар’єри: хочу – можу –
роблю»
http://ipood.com.ua/novini/trenng-planuvannya-jittya--ta-karri-hochu--moju---roblyu/
9. Тренінг з розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів
http://ipood.com.ua/novini/trenng-z-rozvitku-gromadyansko-kompetentnostmaybutnh-pedagogv/
10. Тренінг «Соціальне партнерство та цінності суспільства»
http://ipood.com.ua/novini/trenng-socalne-partnerstvo--ta-cnnost-susplstva/
11. Anishchenko O. Експертна група з підготовки проєкту «Концепції
розвитку освіти дорослих в Україні» (6.11.2019) https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=769451796834806&id=100013099788859&notif_id=157
3064826596717&notif_t=feedback_reaction_generic
12. Anishchenko O. Важлива подія у сфері національної освіти дорослих
(6.11.2019)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=769444083
502244&id=100013099788859&comment_id=769589643487688&notif_id=157308
0860355601&notif_t=feed_comment
13. VII Робоча нарада з питань апробації та впровадження курсу
«Культура
добросусідства»
21-23
листопада
2019
р.
http://ipood.com.ua/novini/vii-robocha-narada-z-pitan-aprobac-ta-vprovadjennyakursu-kultura-dobrosusdstva/
VІІІ.2. Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності Інституту.
Забезпечено доступ Інституту та всіх відділів не тільки до стаціонарної
мережі Internet, але й до безпровідної системи «WIFI».
Доступ до мережі Internet здійснюється через:
– Інтернет провайдер Lanet.ua
– тип підключення: UTP ліній.
Діють такі WEB-сторінки:
– Сайт ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України – www.ipood.com.ua
– Сайти наукових періодичних видань, засновником та співзасновником
якого є Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України, а саме:
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– «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» http://www.adult-education-journal.com.ua
– «Порівняльна професійна педагогіка» - http://khnu.km.ua/angl/j/default.htm
та https://content.sciendo.com/view/journals/rpp/rpp-overview.xml
– «Естетика і етика педагогічної дії» - https://openscience.in.ua/demands
http://ipood.com.ua/aesthetics-and-ethics-of-pedagogical-action/
– «Імідж сучасного педагога» - http://isp.poippo.pl.ua/
Діють сайти, інфопортали відділів та наукових центрів ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України:
– психологічний консультативно-тренінговий центр відділу психології
праці https://pcenter.kiev.ua/
– відділу теорії і практики педагогічної освіти (колишня назва: відділ
змісту і технологій навчання дорослих)
– відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих https://www.facebook.com/groups/574513086089520/?fref=ts
– кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
НАПН України (на базі ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)
http://ipood.com.ua/unesco/
– ГНПО «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих
імені Івана Зязюна» (на базі ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)
http://ipood.com.ua/academy-of-pedagogical-mastery-and-adult-learning/
У соціальній мережі «Facebook» доступна офіційна сторінка Інституту
педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
https://www.facebook.com/ipood.napn
Комунікація із співробітниками відділів та адміністрацією інституту
здійснюється як через діючі електронні адреси відділів, так і особисті e-mail
кожного науковця, що вказані на сайті інституту:
– ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України – ipood2008@ukr.net ;
info@ipood.com.ua
– Відділ андрагогіки – andragogika@ukr.net
– Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих –
ced.ipood@gmail.com
– Відділ психології праці – vppipp@gmail.com / psih.prof@gmail.com
– Відділ теорії і практики педагогічної освіти – pedmeister@ukr.net
Відділ змісту і технологій педагогічної освіти - vpee2011@ukr.net
Наукові здобутки інституту та кожного співробітника доступні у діючих
репозитаріях
електронної
бібліотеки
НАПН
України
http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/ins=5Fpeea/ та електронної бібліотеки ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України http://ipood.com.ua/e-library/ .
Комп’ютерне забезпечення інституту на кінець 2019 року складається з
33 персональних комп’ютерів та 1 ноутбукa. На одного співробітника припадає
0,6 комп’ютера. Ступінь зносу ПЕОМ: 11 – 1%, 14 – 50%, 8 – 95%.
Використовується такий тип операційної системи як: Windows 7
Professional та Windows 10, Service Pack l та 3. В Інституті установлено 14
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ліцензійних операційних систем Windows 7 Professional та Windows 10.
Локальна мережа в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України відсутня. Загальна кількість підключених точок до мережі Internet в
Інституті – 40.
•
відділ андрагогіки – 6
•
відділ зарубіжних систем педагогічної освіти та освіти дорослих – 6
•
відділ кадрів – 1
•
бібліотека – 1
•
відділ психології праці – 5
•
аспірантура та докторантура – 2
•
відділ теорії і практики педагогічної освіти – 2
•
відділ змісту і технологій педагогічної освіти – 4
•
інформаційно – організаційний кабінет – 1
•
бухгалтерія – 5
•
приймальна інституту (5 поверх) – 4
•
канцелярія (6 поверх) – 3.
ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІРОБІТНИЦТВО
У 2019 році наукові співробітники Інституту забезпечували розвиток та
налагодження наукових зв’язків із спорідненими науковими установами інших
держав, зокрема функції Інституту полягали в: укладанні угод про співпрацю;
організації та проведенні міжнародних науково-практичних заходів; обміні
науковими делегаціями; проходженні наукових стажувань за кордоном; участі
у зарубіжних грантах; публікації спільних наукових видань; участі
співробітників у редакційних колегіях наукових видань за кордоном та участі
зарубіжних вчених у редколегіях збірників наукових праць, що видаються
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України. Науковці Інституту беруть участь у міжнародній експертній
діяльності як експерти Ради Європи; є членами Наукової Ради Докторської
програми гуманітарних наук за спеціальністю «спадщина і культура миру»
Автономного університету Сакатекаса, Мексика.
Досліджено і систематизовано ключові тенденції професійного розвитку
дорослого населення у зарубіжних країнах за ознаками: просторовості
(глобальні: глобалізація, інтеграція, інтернаціоналізація, інформатизація,
мультикультурність, неперервність; регіональні: конвергенція, когерентність,
культурна гібридизація; національні: тенденція формування національної
стратегії розвитку освіти дорослих, освітньої політики надання освітніх послуг
й практики забезпечення їх якості; тенденція неперервного реформування
освіти дорослих); фаз розвитку (зароджуються, сформовані, завершені),
тривалості (довгострокові: тенденції соціокультурного виміру, зокрема
гуманізації та демократизації; тенденція соціальної спрямованості; тенденція до
культурної і цивілізаційної інтеграції, розвитку універсальних професійних і
загальнолюдських норм; тенденція демократичного характеру державної
політики в галузі освіти дорослих; короткострокові: тенденція впливу освіти
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дорослих на реформування систем освіти розвинених країн з огляду на
соціально-економічні чинники, насамперед, конкуренцію, лібералізацію,
приватизацію,
скорочення
державного
фінансування);
сутності
(системоутворюючі: тенденція двостороннього розуміння освіти дорослих: як
цінності і суспільного блага, та як продукту надання послуг з орієнтацією на
споживача; тенденція інституалізації освіти дорослих; тенденція якісного
виміру освіти дорослих, що сприяє розробленню, запровадженню й
моніторингу механізмів забезпечення якості освіти дорослих на глобальному,
регіональному і національному рівнях; тенденція єдності формальної і
неформальної освіти; функціональні: тенденції гнучкості й диверсифікації, що
передбачають різноманітність типів провайдерів освіти дорослих (традиційні,
альтернативні, корпоративні, приватні, комерційні), форм, методів, технологій
навчання; тенденція варіативності форм управління і фінансування, що
передбачає поступовий перехід від централізації до децентралізації управління
(формування суспільно-державного характеру управління), від державного до
приватного (залучення соціальних партнерів) фінансування; тенденцію
професіоналізації різних категорій дорослого населення; тенденція розроблення
механізмів визнання результатів неформальної й інформальної освіти,
отриманої в межах освіти дорослих; тенденція віртуалізації освіти дорослих та
формування відкритого освітнього середовища; прогностичні: тенденція
випереджального розвитку, яка виявляється в спрямованості освіти дорослих на
майбутні виклики, орієнтації на перспективні потреби розвитку держави,
суспільства, особистості; тенденція збереження привабливості ринку освітніх
послуг розвинених країн; тенденція посилення різноманітності форм освіти
дорослих за рахунок розвитку ІКТ; тенденція широкомасштабного проведення
провідними міжнародними організаціями всесвітніх масових заходів з проблем
розвитку освіти дорослих та дисемінації кращих практик; тенденція
інтенсифікація наукових досліджень у галузі освіти дорослих з метою пошуку
раціональних шляхів її удосконалення
Вивчення, узагальнення та поширення зарубіжного досвіду:
1. Співпраця Дяченко Л.М. із Міжнародним фондом Lions Clubs
International Foundation сприяла вивченню і узагальненню зарубіжного досвіду
впровадження програм соціально-емоційного навчання й підготовки
педагогічних працівників до розвитку в учнів соціальних та емоційних
компетентностей ХХІ століття. Одним із прикладів соціально-емоційного
навчання є освітня програма позитивного розвитку Lions Quest «Соціальні та
емоційні компетентності ХХІ століття», впровадження якої успішно
відбувається в Україні з 2016 р. за сприяння цього фонду. Дяченко Л.М.
пройшла навчання за програмою підготовки тренерів Lions Quest «Соціальні та
емоційні компетентності ХХІ століття» і у травні 2019 р. отримала сертифікат
національного тренера.Протягом 2019 р. у співпраці з Lions Clubs International
Foundation Дяченко Л.М. провела 12 тренінгів для педагогічних колективів
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загальноосвітніх навчальних закладів у містах: Київ, Львів, Чернігів, Житомир,
Ірпінь. Тривалість кожного з тренінгів 14 годин (2 дні). Фінансування тренінгів
для вчителів та забезпечення їх матеріалами для подальшої роботи з
упровадження соціально-емоційного навчання відбувається повністю за
рахунок Міжнародного фонду Lions Clubs International Foundation.
2. Співпраця Пилинського Я.М. із Фундом іменя Чарльза Кеттерінга
(Kettering Foundation) сприяла вивченню і узагальненню американського
досвіду деліберативної освіти і проведення дорадчих нарад громадян.
Деліберативна освіта – набір технологій, які допомагають виховувати активних
громадян, здатних вдумливо і аргументовано, а головне, кваліфіковано
обговорювати спільні проблеми і разом знаходити оптимальні можливості для
їх вирішення. У рамках цієї співпраці Пилинський Я.М. став науковим
редактором і автором вступної статті монографії: Девід Метьюз. Політика для
людей: як стати свідомими громадянами. (пер. з англ. м.). – Київ: Стилос, 2019.
– 246 с. Її автором є Девід Метьюз, американський історик, політолог,
президент Фонду імені Чарльза Кетерінга. Ідеї американського досвіду
деліберативної освіти стали основою розроблених Пилинським Я.М.
навчальних програм для студентів-магістрів Київського національного
університету імені Бориса Грінченка, а саме: 1) Інновації у навчанні школярів
та студентів у США; 2) Комунікативні стратегії другої мови (англійської):
культура усної та писемної англійської мови»; 3) Мовленнєвий етикет та ділове
мовлення англійської мови.
Прийом іноземних делегацій:
1. 10 вересня 2019 р. у НАПН України відбулася зустріч науковців
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України з делегацією викладачів Карлового
університету (Univerzita Karlova v Praze). Відбувся конструктивний діалог з
представниками чеської андрагогічної спільноти з кафедри андрагогіки та
управління освітою педагогічного факультету Карлового університету: prof.
PhDr., MBA, Ph.D. Ярославом Вєтошком (Jaroslav Veteška) – завідувачем
кафедри; ing., MBA, Ph.D Лусією Пауловчаковою (Lucie Paulovčáková) –
заступником завідувача кафедри; mgr. Дануше Двораковою (Danuše Dvořáková)
– координаторкою програми навчання впродовж життя; bc. Девідом Мюком
(David Mück) – cекретарем завідувача кафедри. Зустріч з колегами з Карлового
університету – знакова подія для національної освіти в умовах, коли
розробляється нова концепція розвитку освіти дорослих в Україні, проект
Закону «Про освіту дорослих» тощо. Для України вкрай важливе значення має
вивчення чеського досвіду у сфері освіти дорослих. Адже у Чехії розроблено
механізми визнання результатів неформального та інформального навчання,
здійснюється різноступенева професійна підготовка андрагогів тощо. Під час
зустрічі було обговорено питання співпраці з Карловим університетом у сфері
освіти дорослих. Зокрема, йшлося про підписання угоди про співпрацю,
можливість спільної участі у міжнародних проектах, видання чеськоукраїнського збірника наукових праць з анрагогіки тощо.
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2. 8–10 жовтня 2019 р. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України став організатором VІІІ Українськопольського / польсько-українського форуму «Освіта для миру / Edukacja dla
pokoju», який включено до Плану роботи НАПН України. Форум відбувся на
базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені
Григорія Сковороди.Для участі у цьому заході прибула іноземна делегація у
складі 40 науковців з Республіки Польща, які виступили з доповідями на
пленарному і секційних засіданнях. Серед членів делегації були: Голова
Комітету педагогічних наук Польської академії наук, професор звичайний,
доктор габілітований Богуслав Сліверський; Голова Наукового товариства
«Польща – Україна», іноземний член НАПН України, професор, доктор
габілітований Франтішека Шльосек; заступник Голови Комітету педагогічних
наук Польської академії наук, ректор Академії спеціальної педагогіки імені
Марії Гжегожевської у Варшаві, іноземний член НАПН України, почесний
доктор (Honoris Causa) НАПН України, професор звичайний, доктор
габілітований Стефан Міхаль Квятковський; ректор Академії спеціальної
педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві (2011–2016 рр.), керівник
Кафедри методології і педагогіки творчості цієї академії, іноземний член
НАПН України, професор, доктор габілітований Ян Лащик; декан факультету
педагогіки та психології Університету імені Марії-Кюрі Склодовської у
Любліні, професор звичайний, доктор габілітований Ришард Бера; професор
навчального закладу «Вшехніца Польска Школа Вища у Варшаві», професор
звичайний, доктор габілітований Тадеуш Александер та ін.
Здійснення закордонних відряджень науковими співробітниками:
Пазюра Н.В. і Марусинець М.М. відвідали Юнченьський університет
(2–8 грудня 2019 р., м. Юнчень, Китайська Народна Республіка). У рамках
розвитку міжнародного співробітництва з Юнченьський університет Пазюра
Н.В. і Марусинець М.М. провели 6 лекцій для студентів та майстер-клас для
викладачів факультету іноземних мов. Головна мета візиту – вивчення
конструктивних ідей китайського досвіду з розвитку вищої освіти і освіти
дорослих, можливості проведення міжнародних наукових конференцій та
спільних досліджень, запровадження програм академічної мобільності,
залучення китайських аспірантів на PhD програми та обмін досвідом. Ці
питання були обговорені з деканом факультету іноземних мов, професором Ван
(Wang Jinba) та директором департаменту міжнародних зв'язків, професором
Джан (Zhang Qingwen).
Організація і проведення міжнародних наукових заходів в Україні:
1. VІІІ Українсько-польський / польсько-український форум «Освіта для
миру / Edukacja dla pokoju» (8–10 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький).
Форум відбувся на базі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Григорія Сковороди. Співорганізатори:Міністерство освіти і
науки України, Національнальна академія педагогічних наук України,
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Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Комітет педагогічних наук
Польської академії наук, Наукове товариство «Польща – Україна», ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди,
Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжеґожевської у Варшові, Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Центр
ЮНЕСКО «Мала академія наук України», Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття».Загальна кількість учасників: 240, серед яких
науковці, педагоги, викладачі, здобувачі наукових ступенів доктора філософії і
доктора наук, різних регіонів України і Польщі.
2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування
конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (24–25 жовтня 2019
р., м. Мукачево). Конференція відбулась на базі Мукачівського державного
університету. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки України,
Мукачівський державний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Науковий університет імені
Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина), Пряшівський університет (м.
Пряшів, Словаччина), Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Польща),
Інститут педагогіки і психології Університету імені Яна Кохановського в
Кельцах (м. Кельце, Польща), Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського
державного університету.Загальна кількість учасників: 346, серед яких
науковці, педагоги, викладачі закладів вищої освіти України та 6 зарубіжних
країн: Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії.
3. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації:
філософія, психологія, педагогіка» (5 грудня 2019 р., м. Суми). Конференція
відбулась на базі Комунального закладу «Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти». Співорганізатори: Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ, Україна),
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми,
Україна), Казахський національний університет імені аль-Фарабі (м. Алмати,
Казахстан), Узбецький науково-дослідний інститут педагогічних наук імені Т.
Н. Кари Ніязі (м. Ташкент, Узбекистан), Телавський державний університет
імені Якоба Гогебашвілі (м. Тетлаві, Грузія), Гданська Вища Гуманітарна
Школа (м. Гданськ, Польща).Загальна кількість учасників: 130 представників
закладів вищої освіти різних міст України: Вінниця, Глухів, Дніпро, Запоріжжя,
Житомир, Київ, Хмельницький, Черкаси. Глобальні питання сучасної освіти
об’єднали науковців із 11 країн світу: Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Казахстану,
Німеччини, Польщі, США, Туреччини та ін.
4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з
міжнародною участю «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців»
(24–25 квітня 2019 р., м. Київ). Конференція відбулась на базі Національного
авіаційного університету. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки
України, Національний авіаційний університет, Кафедра авіаційної англійської
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мови, Кафедра ЮНЕСКО Національної академії педагогічних НАУК України,
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України, Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти,
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського», Білоруський державний педагогічний університет імені
Максима Танка (Мінськ, Республіка Білорусь), Юнченський університет
(Юнчень, Китай). Загальна кількість учасників: 53, серед яких науковці,
педагоги, викладачі, здобувачі наукових ступенів доктора філософії і доктора
наук, магістранти закладів вищої України, Білорусі, Китаю.
5. V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний
розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін»
(16–17 квітня 2019 р., м. Суми).Конференція відбулась на базі Навчальнонаукового інституту педагогіки і психології Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка за підтримки Програми
Європейського Союзу Еразмус+. Співорганізатори: Міністерство освіти і науки
України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН
України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України, Українська асоціація дослідників освіти, Київський
університет імені Бориса Грінченка, Сумська обласна державна адміністрація,
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Бердянський
державний педагогічний університет , Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка.Загальна кількість учасників: 310, серед яких
науковці, педагоги, викладачі, вчителі, докторанти, аспіранти та студенти
закладів освіти і наукових установ 8 зарубіжних країн: Великобританії, Грузії,
Казахстану, Китаю, Марокко, Польщі, Словаччини, США.
6. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в освіті:
сучасні підходи до професійного розвитку вчителя іноземних мов» (27–28
вересня 2019 р., м. Ніжин). Конференція відбулась на базі Ніжинського
державного університету імені Миколи Гоголя. Організатори: Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,
Інститут педагогіки НАПН України, Сумський державний педагогічний
університет імені А.С. Макаренка, Британська Рада в Україні, Німецький
культурний центр «Goethe-Institut в Україні».
Участь у міжнародних наукових заходах. Співробітники Інституту взяли
участь у 15 міжнародних науково-практичних заходах, у 5-х із них – за
кордоном (Республіка Польща, Чеська Республіка, Словаччина, Республіка
Білорусь, Румунія):
1. Міжнародна конференція «THE ANDRAGOGICAL CONFERENCE
HELD «Edukácia dospelých» Faculty of Education, Matej Bel University, Banska
Bystrica» (04 квітня 2019 р., Баньска Бистриця, Словаччина), Лук’янова Л.Б.
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«Освіта дорослих в Україні: аксіологічний вимір, сучасні реалії»;
2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина
академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності та майбутнього» (11-12 квітня
2019 р., м. Чернігів);
3. VIІІ Українсько-Польський / Польсько-Український форум «Освіта
для миру» (8-10 жовтня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький);
4. VІІI Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток
порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та
інтеграційних процесів» (15 травня 2019 р., м. Хмельницький);
5. Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум «Розбудова
єдиного відкритого інформаційного простору освіти впродовж життя» (26–28
березня 2019 р.);
6. Міжнародна конференція з супроводу дітей із інвалідністю та
підтримки їхніх родин «Кращий старт» під патронатом депутата Європейського
парламенту у Брюсселі Марка Плюри – виступ «Європейські проекти,
програми, гранти» (24 квітня 2019 р., м. Київ, Міжнародний відкритий
університет розвитку людини «Україна»);
7. V Міжнародна конференція «Потреби у кваліфікованих працівниках у
контексті демографічних змін, а також міграції населення – виклики для
професійної та суспільної інтеграції» (23–24 травня 2019 р., м. Ченстохова,
Республіка Польща);
8. Перший міжнародний форум людського капіталу «Україна
майбутнього» (13 вересня 2019 р., м. Київ, КМДА), Лук’янова Л.Б. «Освіта
дорослих в Україні: сучасний стан, особливості розвитку».
9. Міжнародна
науково-практична
конференція
«Реалізація
компетентнісно орієнтованого навчання в освіті: теоретичний і практичний
аспекти» (4 листопада 2019 р., м. Київ);
10. ХХ Міжнародна науково-творча Інтернет-конференція «Культурномистецьке середовище: творчість та технології» (15 травня 2019 р., м. Київ),
Аніщенко О.В. «Створення центрів освіти дорослих: обґрунтування доцільності
в контексті освіти впродовж життя».
11. V Міжнародна науково-практична конференція «Теоретикометодологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
(17-18 жовтня 2019 року, Уманський педагогічний університет імені Павла
Тичини, Об’єднання професійних художників (Ізраїль)).
12. Международная научно-практическая конференция «Дополнительное
образование взрослых: международные тенденции и национальные
приоритеты» (21–23 ноября 2019 г., г. Минск (Республика Белорусь),
Анищенко Е.В. «Центры образования взрослых в Украине: состояние и
перспективы развития»;
13. VІI Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної
освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (22 листопада 2019 р.),
Піддячий В.М. «Формування громадянської компетентності майбутнього
педагога методом тренінгу»;
14. XVІІ
Міжнародні
мистецько-педагогічні
читання
пам’яті
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О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід,
інновації, тенденції»» (28 листопада 2019 р.) спільно з Кафедрою ЮНЕСКО
«Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Сучавським університетом
«Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія);
15. Adult Education 2019 – in the Context of Professional Development and
Social Capital (11-12 грудня 2019 р., Univerzita Karlova, Praha), Лук’янова Л.Б.
«The System of Adult Education in Ukraine: Current State and Perspectives of
Development».
Обмін друкованими виданнями та іншими видами інформації. Науковий
журнал «Порівняльна професійна педагогіка» включено до 25 міжнародних
науковометричних баз даних, а саме: Baidu Scholar, Cabell's Directory, CEJSH
(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CNKI Scholar
(China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC – cnpLINKer, Dimensions,
EBSCO (relevant data bases), EBSCO Discovery Service, ERIC (Education
Resources Information Center), Genamics Journal Seek, Google Scholar, J-Gate,
Journal TOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
Microsoft Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (Ex Libris), Publons,
QOAM (Quality Open Access Market), Read Cube, Summon (Serials Solutions / Pro
Quest), TD Net, Ulrich's Periodicals Directory / ulrichs web, Wan Fang Data, World
Cat (OCLC). Публікацію англомовної онлайн-версії журналу здійснює
видавництво «Sciendo» (м. Берлін, Німеччина) (Режим доступу:
https://content.sciendo.com/view/journals/rpp/rpp-overview.xml).
До
складу
редакційної колегії журналу входять 6 іноземних членів.
Діяльність кафедр ЮНЕСКО відбувається у відповідності до угоди
укладеної НАПН України з ЮНЕСКО. Щодо БЛОКУ І. КОРПОРАТИВНІСТЬ,
Кафедра ЮНЕСКО офіційно подала запит на реєстрацію у спеціально
розробленій платформі для проведення і висвітлення на міжнародній арені
різних заходів в різних країнах світу до Міжнародного дня рідної мови з
відповідною темою 2019 року – Міжнародний рік мов корінних народів. Два
масові заходи Кафедри: щорічний Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у
контексті сталого розвитку» та круглий стіл «Громадянсько-патріотичні ідеї
Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України»
оприлюднені на міжнародній арені для можливості висвітлення українських
масових заходів з даної тематики на міжнародній арені для всіх країн-учасниць.
Підготовлено і проведено: VІІ Всеукраїнська конференція «Музейна
педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи» (2-3 жовтня 2019 р.,
м. Київ). Конференція проводилась на базі Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника (м. Київ). Організатори – Національний
Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національна академія
педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України та Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття»; Вебінар до міжнародного дня рідної мови
«Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку
суспільства» (14 лютого 2019 р., м. Київ) Співорганізаторами проведення
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вебінару виступили Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ
століття» НАПН України; Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса
Шевченка; Конгрес української інтелігенції, науково-дослідна лабораторія
грінченкознавства Київського університету імені Бориса Грінченка; науководослідна лабораторія академічної культури дослідника Сумського державного
педагогічного
університету
імені
А.С. Макаренка;
Круглий
стіл
«Громадянсько-патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та
освітньому просторі України» (1 березня 2019 р. м. Київ) за підтримки
Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН
України, Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України,
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка було
організовано круглий стіл у Національному музеї історії України. Метою
роботи є окреслення можливостей конструктивного використання творчої
спадщини Тараса Шевченка у сфері формальної і неформальної освіти.
Підготовлено до друку два номери Вісника кафедри ЮНЕСКО
«Неперервна професійна освіта XXI століття» / Unesco Chair Journal «Lifelong
Professional Educationin the XXI century»:
Стажування.
1.
Баніт О.В. проходила наукове стажування в Інституті електроніки і
інформаційних технологій Люблінської політехніки (28.06 – 20.07 2019 р.,
м. Люблін, Республіка Польща). Мета стажування – розвиток інформаційнокомунікаційної компетентності в роботі з дорослими.
2.
Коваленко О.Г. пройшла онлайн-навчання за курсом «Leading for
Equity, Diversity and Inclusion in Higher Education», Мічиганський університет,
сертифікат https://www.coursera.org/account/accomplishments/verify/RWHWYRV
LG8AX. 07.02.2019. Мета курсу - ознайомлення з особливостями лідерства у
вищій школі, формування толерантного ставлення до осіб з різними
особливостями, розвиток власних лідерських навичок.
3.
Коваленко О.Г. пройшла Навчання на курсі «English Medium
Instruction in Higher Education» (Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка, University of York, 15 березень – 17 травня,
2019), обсяг 108 годин. Сертифікат № 101 від 17.05.2019 р. Мета –
ознайомлення з метродикою викладання дисципліни англійською мовою.
4.
Коваленко О.Г. пройшла міжнародне стажування за темою
«Association agreement: driving integrational changes». Словаччина, 10.03.2019.
Сертифікат Reg. № SK 9172 / 10.03.2019. термін 10.12.18- 1.03.19. Мета –
ознайомлення з аналізом психологічних проблем осіб віку пізньої дорослості
науковцями європейського простору.
5.
Лукянова Л.Б. проходила наукове стажування в Інституті
післядипломної освіти Вищої школи педагогічних наук (січень – травень 2019
року, м.Лодзь, Республіка Польща) Мета – розвиток андрагогічної
компетентності.
6.
Марусинець М.М. проходила наукове стажування у Науководослідному інституті угорських громад за кордоном при Міністерстві
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зовнішніх справ Угорщини (7 жовтня – 8 листопада 2019 р., м. Будапешт,
Угорщина). Мета стажування – ознайомлення з досвідом підготовки і
проведення емпіричних досліджень з виявлення освітніх потреб дорослого
населення.
7.
Марусинець М.М. взяла участь у проекті EU Study Days (11–14
квітня 2019 р., м. Тернопіль). Це проект Представництва Європейського
Союзу в Україні, метою якого є просування євроінтеграційних реформ в
Україні шляхом впровадження спільних молодіжних ініціатив із залученням
кращих експертів з Європейського Союзу та України.
8.
Сотська Г.І., Тринус О.В. проходили стажування для
освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності» у Варшавському
університеті (з 11-23 березня, 2019 р., Варшава, Республіка Польща). Мета
стажування – ознайомлення з практичним досвідом застосування системи
запобігання плагіату в освітньому та науковому середовищі.
9.
Сотська
Г.І. пройшла
стажування
в
межах
освітнього
проекту «Summer School of Communicantions» в м. Байя Боміція (02-09
червня, 2019 р, Італія, Римська Рів’єра. Мета – розвиток комутаційної
компетентності.
Уасть у міжнародних проектах.
1. Українсько-фінський проєкт «Навчаємось разом» (23 вересня – 18
жовтня 2019 р., м. Київ). Авшенюк Н.М. і Хомич Л.О. є членами
консультативної групи з підготовки відкритого конкурсу для закладів вищої
освіти з розроблення нових освітніх програм початкової освіти для здобуття
ступеня бакалавра і магістра відповідно до концепції Нової української школи,
що здійснюється в межах Кластеру 1 «Підготовка вчителів» українськофінського Проєкту «Навчаємось разом».
У межах українсько-фінського проєкту «Навчаємось разом» Авшенюк
Н.М. і Хомич Л.О. взяли участь у таких заходах проєкту: 1) Програма
підготовки тренерів для тренерів «Педагогіка початкової школи: фінський
досвід» (16–18 жовтня 2019 р., м. Київ). Мета – дізнатися про фінську
педагогіку, зокрема, про мету та культуру оцінювання в школі, яке сприяє:
навчанню учнів; розвитку навичок оцінювання в учителів; посилює належну
практику оцінювання, спрямовану на популяризацію навчання; 2) Інтенсивний
курс «Педагогіка початкової школи: фінський досвід» відповідно до концепції
Нової української школи (23–26 вересня 2019 р., м. Київ). Мета курсу –
знайомство з фінською системою освіти і педагогікою початкової школи,
фінським досвідом і кращими практиками. Упродовж курсу розглядалися та
обговорювалися такі питання: підготовка вчителів початкових класів з метою
здобуття відповідного ступеня; фінська система освіти, педагогічний підхід,
розроблення освітньої програми; фінська програма підготовки; інклюзивна
освіта; розроблення і впровадження інтегрованого навчання на рівні школи,
формування компетентностей, диференційоване навчання; розроблення та
використання навчальних матеріалів на рівні школи; практика та інструменти
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оцінювання в школі; шкільна освіта та виховання, співпраця між школою та
батьками з демонстрацією інноваційних підходів; професійний розвиток
учителів.
2. «Розвиток демократичного середовища та толерантності через
співпрацю вихователів і батьків у дошкільних навчальних закладах, початкових
школах і громадах» (Development of a democratic environment and tolerance
through cooperation of educators and parents in preschool educational institutions,
primary schools and communities») за підтримки Посольства Королівства
Нідерландів (Аніщенко О.В.). Проєкт зокрема спрямовано на розроблення та
впровадження програм для роботи з батьками як категорією дорослих, що
навчаються, зміцнення їх компетентнісного потенціалу. У закладах освіти
різних типів у різних регіонах України упроваджується програма для роботи з
дорослими в курсі «Культура добросусідства» (Культура добросусідства.
Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та
методичні
рекомендації
/
[редактори-укладачі:
О. В. Аніщенко,
М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, В. І. Потапова]. – К.: ТОВ «Прометей», 2019. –
576 с.).
3. «Партнерство заради натхнення, трансформації та об'єднання
для ефективної відповіді на епідемію ВІЛ (PITCH; PITCH – The Partnership to
Inspire, Transform and Connect the HIV response) (Паскевська Ю.А.). Проєкт
спрямовано на забезпечення рівного доступу до послуг в області ВІЛ, а також
сексуального та репродуктивного здоров’я різних категорій населення; рівних
можливості в контексті сексуального та репродуктивного здоров’я та прав для
людей, найбільш уразливих до ВІЛ; сприяння рівності для ключових груп
населення; зміцнення потенціалу місцевих організацій громадянського
суспільства, які будуть здійснювати адвокаційну діяльність у цій сфері.
4. Співпраця з міжнародними партнерами - COST («European network for the
development of teaching-learning innovation in higher education») «Європейська
мережа розвитку інновацій викладання і навчання у вищій освіті», куди подано
Проєкт розвитку екологічної свідомості молоді. (Помиткін Е.О.).
Членство наукових установ чи окремих наукових працівників у спільних із
іноземними партнерами наукових радах, редколегіях наукових видань,
міжнародних товариствах, асоціаціях, організаціях і фондах. Науковці
Інституту є членами наукових редакційних колегій трьох
зарубіжних
часописів.
1. Польсько-український науковий щорічник «Професійна і неперервна
освіта / Edukacja zawodowa i usyawiczna». Співзасновниками є Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імеін Івана Зязюна НАПН України та
Академія спеціальної педагогіки імені Марії Ґжегожевської у Варшаві
(Польща). Головний редактор – Адам Соляк, професор кафедри педагогіки
праці і андрагогіки Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки імені
Марії Ґжегожевської у Варшаві, професор надзвичайний, доктор хабілітований.
До складу наукової ради входять вчені з Білорусі, Великобританії, Латвії,
Мексики, Німеччини, Польщі, України, у тому числі співробітники Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, а саме
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Ничкало Н.Г. і Лукʼянова Л.Б. Членами редакційної ради щорічника є
співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і педагогічної
освіти Інституту, а саме: Авшенюк Н.М. і Дяченко Л.М.
2. Наукове товариство «Польща – Україна». Членом є Ничкало Н.Г.
3. Міжнародний фонд Lions Clubs International Foundation. Членом є
Дяченко Л.М.
4. Українська асоціація дослідників в освіті (УАДО, м. Дрогобич).
Членами є Годлевська К.В., Огієнко О.І., Постригач Н.О.
5. Лук’янова Л.Б. – Почесний член Наукової Ради Докторської програми
гуманітарних наук за спеціальністю «спадщина і культура миру» Автономного
університету Сакатекаса (Мексика).
6. Лук’янова Л.Б. – Міжнародний консультант Автономного університету
Сакатекаса (Мексика).
7. Лук’янова Л.Б. – Член наукової ради наукового журналу «Rozprawy
Społeczne» ("Social Dissertations") http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rozprawyspoleczne ISSN 2081-6081, Бяла Подляска, Республіка Польща
8. Лук’янова Л.Б. – Член наукової ради щорічника Labor et Edukatio
http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/ ISSN 2353-4745, e-ISSN 2544-0179,
Краків, Республіка Польща
9. Лук’янова Л.Б. – Член редакційної колегії наукового видання «Zeszyty
Naukowe KSW» http://ksw.wloclawek.pl/pl/nauka/wydawnictwa/zeszyty-naukowe
ISSN: 2543-585X Wydawca Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Влоцлавек,
Республіка Польща
10. Лук’янова Л.Б. – Член програмової Ради (Programme Council)
Міжнародного наукового квартальника «EDUKACJA ustawiczna dorosłych»
www.edukacjaustawicznadoroslych.eu; ISSN 1507-6563, Республіка Польща
Висновок, розвиток міжнародного наукового співробітництва Інститут
пов’язує з оновленням і укладанням нових угод про співпрацю з науковими
установами та навчальними закладами зарубіжних країн, проходженням
науковими співробітниками стажування за кордоном, участю у проектах і
грантах, що фінансуються зарубіжними партнерами, підготовкою та
проведенням Міжнародних науково-практичних заходів, обміном делегаціями
науковців тощо.
X. РОБОТА ВЧЕНОЇ РАДИ
Склад вченої ради Інституту педагогічної освіти і освіти імені Івана
Зязюна НАПН України затверджено постановою Президії НАПН України № 12/2-35 від 21 лютого 2019 р. у кількості 26 осіб.
До складу вченої ради Інституту входять: директор – голова ради;
заступники директора з наукової та науково-експериментальної роботи –
заступники голови ради; вчений секретар – секретар ради; представники МОН
України та Президії НАПН України; голова профспілкового комітету; завідувач
аспірантури та докторантури; представники Ради молодих науковців;
завідувачі чотирьох наукових відділів; керівники наукових досліджень;
провідні науковці Інституту; представники від практичних працівників:
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директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка та професор кафедри педагогіки Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка; головний бухгалтер та
заступник директора з господарських питань. Серед 26 членів вченої ради:
1 дійсний член НАПН України; 4 член-кореспонденти НАПН України;
16 докторів наук; 7 кандидатів наук.
У 2019 році заплановано проведення 12 засідань, проведено 14 засідань
вченої ради Інституту, на яких розглянуто питання щодо: виконання постанов
Президії НАПН України, рішень Загальних зборів НАПН України, Відділення
професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; підготовки пропозицій та
інформаційно-аналітичних матеріалів на виконання розпоряджень Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки
України, Президії НАПН України; поточної діяльності відділів; виконання
наукових досліджень та затвердження відповідної документації; організації
роботи з аспірантами і докторантами; функціонуванню спеціалізованих вчених
рад; підготовки дисертаційних досліджень співробітниками ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України, які навчалися в аспірантурі/перебували в докторантурі
Інституту, а також докторантами і аспірантами; наповнення Електронної
бібліотеки НАПН України, сайту ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
сайтів відділів Інституту; затвердження тем дисертаційних досліджень та
рекомендації до друку наукових праць; проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад; затвердження рішень атестаційної комісії; затвердження
графіку відпусток; нагородження науковців Інституту тощо.
XI. ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України є добровільним об’єднанням, створеним з
метою активізації наукових досліджень, сприяння професійному зростанню та
захисту соціальних інтересів молодих науковців. Рада молодих науковців
створена 28 січня 2016 року відповідно до прийнятого положення «Про раду
молодих науковців» (від 28.01.2016 Вченою радою ІПООД НАПН України).
Відповідно до прийнятого положення молодими науковцями вважаються
доктори і кандидати наук, докторанти, аспіранти, викладачі, здобувачі, наукові
і науково-педагогічні працівники Інституту, які активно займаються науководослідною роботою, віком до 40 років включно (відповідно до Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» документ 848-VIII, чинний,
поточна редакція – Редакція від 16.07.2019, підстава - 2704-VIII).
На офіційному сайті ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України створена
сторінка про загальні відомості і діяльність Ради молодих науковців
(http://ipood.com.ua/rmn/). У соціальній мережі Facebook у 2016 році створена
офіційна
сторінка
Ради
молодих
науковців
Інституту
(https://www.facebook.com/RMNIPOOD/)
У звітному 2019 році члени Ради молодих науковців взяли участь у більш
ніж 70 масових науково-практичних заходах організованих і проведених як
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
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України, так і іншими вітчизняними та зарубіжними установами. Члени Ради
молодих науковців стали безпосередніми учасниками та організаторами
підготовки наукових матеріалів до VIII Українсько-польського / польськоукраїнського наукового форуму «Освіта для миру» = «Edukacja dla pokoju»
(Київ - Переяслав-Хмельницький 8-10 жовтня 2019 р.). Упродовж звітного року
члени ради пройшли наукове стажування у вітчизняних (Інститут проблем
виховання НАПН України (В.Піддячий), Мукачівський державний університет
(К.Годлевська)) зарубіжних (Науково-дослідний Інститут угорських громад за
кордоном при МЗС Угорщини (М.Марусинець)) освітньо-наукових закладах.
Міжнародна співпраця відбулася у межах обміну досвіду з педагогічної
освіти та освіти дорослих з Університетом міста Юнчен (Китайська Народна
Республіка) (М. Марусинець), Міжнародним благодійним фондом Lions Clubs
International Fundation (Л. Дяченко).
Члени ради молодих науковців Інституту є дійсними членами Кафедри
ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України
(К. Котун, К. Годлевська, М. Марусинець, Л. Дяченко), а також, на
волонтерських засадах, займаються виданням міжнародного журналу Вісник
кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».
З 2019 року голова Ради молодих науковців (К. Котун) проводить
науково-консультативну роботу з академічної доброчесності відповідно до
угоди про співпрацю між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України та представником компанії Plagiat.pl в
Україні ТОВ «Плагіат» (договір від 12.06.2019), а також відповідно Статті 42
«Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017
р.) за допомогою антиплагіатної системи StrikePlagiarism;
Член ради (К. Годлевська) проводить науково-консультативну роботу зі
здобувачами вищої освіти з дисципліни «ІКТ в освітньо-науковій діяльності»;
технічний редактор журналу Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна
професійна освіта ХХІ століття»;
Асоційований член ради (Л. Дяченко) сертифікований тренер програми
Lions Quest «Соціальні та емоційні компетентності ХХІ століття», упродовж
2019 року провела 12 тренінгів для педагогічних колективів загальноосвітніх
навчальних закладів у містах Київ, Львів, Чернігів, Житомир, Ірпінь;
Член ради (М. Марусинець) проводить науково-консультативну роботу зі
здобувачами вищої освіти з наукової фахової німецької мови; взяла участь у 3
проєктах (11.04.2019 - 14.04.2019 – «EU Study Days» - освітній проєкт
Представництва ЄС в Україні для розуміння стосунків між ЄС та Україною та
євроінтеграційних реформ в країні; 26.06.2019-04.07.2019 – «The same
opportunities for all» польсько-німецько-український молодіжний обмін у м.
Закопане, Польща. Мета – розроблення проєктів та їх презентація (на матеріалі
міжкультурного спілкування; 07.07.2019-12.07.2019 – Літня школа Інституту
захисту прав меншин. Мета – інтернаціональна ідентичність та право людини
на здобуття освіти впродовж життя);
Члени ради (І. Заєць, О. Іванова) проводять психологічну допомогу
різним категоріям дорослим та учнівської молоді засобами духовно85

психологічної просвіти, практичної психології та психотерапії у
Психологічному консультативно-тренінговому центрі ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України.
XII. КАДРИ
В Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України станом на 31 грудня 2019 року загалом працювало 55 осіб.
Кількість наукових працівників – 38 осіб. З числа науковців працює
3 сумісники з інших установ і організацій, доктори наук. Також 9 осіб є
внутрішніми сумісниками (одна й та ж особа займає 1,5 шт.од).
У тому числі: 19 – докторів наук, 16 – кандидатів наук, 5 – науковців без
ступеня (таблиця ХІІ.1).
Протягом звітного періоду з числа наукових працівників звільнилося
5 осіб, у тому числі: 2 доктори наук, 2 кандидати наук, 1 науковець без ступеня.
У 2019 році прийнято на роботу 4 наукових працівники, з них: 2 доктори
наук, 1 кандидат наук, 1 науковець без ступеня.
З числа науковців 1 особа є академіком (дійсний член НАПН України),
2 особи – члени-кореспонденти НАПН України, 13 осіб мають вчене звання –
«професор», 12 – вчене звання «старший науковий співробітник», 2 особи
мають почесне звання «Заслужений діяч» (таблиця ХІІ.2).
Почесної грамотою Кабінету міністрів України нагороджено 2 наукових
співробітники. Грамотою Верховної Ради України нагороджено 2 наукових
співробітники. Медаллю Національної академії педагогічних наук України
«Ушинський К.Д.» нагороджені 2 наукових співробітники. Почесною грамотою
Національної академії наук України нагороджений 1 співробітник.
(Таблиці ХІІ.1., ХІІ.2.)
XІIІ. ФІНАНСУВАННЯ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до Закону
України 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 імені Івана Зязюна НАПН України
отримав фінансування в повному обсязі 9433100 грн. В тому числі проведено
касових видатків за рахунок фінансування:
За напрямом "Фундаментальні дослідження":
- Заробітна плата – 6510000грн.
- Нарахування на заробітну плату – 1432200грн.
- Придбання предметів, матеріалів – 154530,12 грн.
- Оплата послуг (крім комунальних) – 236200 грн.
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- Витрати на відрядження – 9688,67 грн.
- Оплата теплопостачання – 179900грн.
- Оплата водопостачання та водовідведення - 3729,99грн.
- Оплата електроенергії – 78551,22грн.
- Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 7900грн
За напрямом «Підготовка наукових кадрів»:
Заробітна плата – 137457,79 грн.
Нарахування на заробітну плату – 30240,71 грн.
Придбання предметів, матеріалів – 14401,50 грн.
Оплата послуг (крім комунальних) – 4300 грн.
Стипендії – 623200грн.
Капітальні видатки – 10800грн.
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 791037,54грн.
Фактично надійшло –755465,72грн. в тому числі: за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю –
678425,72 грн. в тому числі за напрямом «підготовка наукових кадрів» 430925,72грн., курси підвищення кваліфікації – 247500грн., курси іноземної
мови -22000грн., від господарської діяльності – 55040 грн.
Інститут придбав за бюджетні кошти 6 шт. багатофункціональних
пристроїв, 1 персональний комп’ютер.
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,
фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,
інститут не отримував.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2020 р. становить
6347,22грн. це передплата періодичних видань на 1-й квартал 2020 року.
Станом на 01січня 2020 року кредиторської заборгованості не має.
Простроченої кредиторської заборгованості за кодами економічної
класифікації видатків 2110, 2270 немає.
Не бюджетної кредиторської заборгованості немає.
Інвентаризаційні різниці та їх урегулювання відповідно до Положення
про інвентаризацію активів і зобов'язань установ, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 02.09. 2014 р. № 879 відсутні.
Поточних рахунків, відкритих в установах банку немає.
Вилучених коштів до бюджету немає.
На балансі інституту рахується приміщення площею 1443,2 м2 та
допоміжні приміщення 112,8 м2. Земельна ділянка на балансі інституту не
обліковується.
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XІV. ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАПН УКРАЇНИ
НА 2016-2022 РОКИ
Інформація про виконання Стратегії розвитку Національної академії
педагогічних наук України на 2016-2022 роки. відповідно до «Орієнтовних
щорічних індикаторів розвитку НАПН України», представлених у додатку до
Стратегії.
Індикатори
розвитку НАПН України
за 2019 рік
Значення
індикатора
1. Якість досліджень і розробок та результативність їх упровадження
1.1 Індекс цитувань (h-індекс) установи1
57
2
1.2 Середній індекс цитувань (h-індекс) учених
7
1.3 Кількість видань НАПН України, які входять до
3
3
наукометричних баз даних
1.4 Кількість інноваційних освітніх, педагогічних і
5
психологічних технологій, розроблених ученими НАПН
України
1.5 Кількість організацій України, у яких відбулося фактичне
15
впровадження результатів досліджень і розробок, що
привело до конкретної інновації
2. Вплив на державну освітню і наукову політику та громадську думку
щодо вирішення актуальних проблем гуманітарної сфери суспільного
життя
2.1 Кількість нормативно-правових актів, прийнятих за
1
ініціативи/участі експертів НАПН України
2.2 Кількість програм, репортажів, виступів у ЗМІ про
5
діяльність НАПН України
2.3 Кількість публікацій про діяльність НАПН України у
50
друкованих ЗМІ та мережі Інтернет
2.4 Відсоток недержавного фінансування
3. Дослідницький потенціал науковців
3.1 Середній вік персоналу
49
3.2 Відсоток штатних наукових працівників за основним
92,6%
місцем роботи
№

Назва індикатора розвитку

Відповідно до створеного профілю установи у Google Scholar.
Відповідно до створених профілів вчених установи у Google Scholar середній індекс визначається як
середнє арифметичне: відношення суми всіх індексів учених установи до їх загальної чисельності.
3
Ураховуються наукові періодичні видання, монографії, матеріали конференцій, які індексуються
наукометричними базами даних Web of Science Core Collection, Scopus, EBSCO databases, що
підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic Search Premier,
Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International тощо.
1

2
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№

Назва індикатора розвитку

Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком до 45 років
3.4 Відсоток керівників наукових підрозділів підвідомчих
наукових установ та університету з науковим ступенем
доктора наук віком 45-60 років
3.5 Відсоток за основним місцем роботи докторів і кандидатів
наук від кількості штатного за основним місцем роботи
наукового персоналу
3.6 Відсоток здобувачів ступеня доктора філософії і доктора
наук від загальної чисельності наукових працівників за
основним місцем роботи
3.7 Середнє значення конкурсу на вступ в аспірантуру/
докторантуру за державним замовленням4
3.8 Кількість захищених у звітному році
аспірантів/докторантів установи, у тому числі з
урахуванням випуску минулих років
3.9 Кількість спеціалізованих учених рад і спеціальностей, за
якими захищаються дисертації
3.10 Кількість наукових шкіл
4. Конкурентоспроможність, імідж у суспільстві
та освітньо-науковому просторі
4.1 Кількість публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи,
матеріали конференцій)
4.2 Відсоток публікацій у зарубіжних виданнях (включаючи,
матеріали конференцій) із загальної кількості публікацій
працівників НАПН України
4.3 Кількість публікацій англійською та іншими іноземними
мовами
4.4 Відсоток публікацій англійською та іншими іноземними
мовами із загальної кількості публікацій працівників
НАПН України
4.5 Кількість публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних5
4.6 Відсоток публікацій у виданнях, які входять до
наукометричних баз даних із загальної кількості
3.3

Значення
індикатора
40%

60%

87,8%

12,2%

1/1
2/3

2/3
5

22
15,8%

15
10,8%

52
37,4%

Зазначається кількість поданих заяв на 1 місце в аспірантурі/докторантурі за державним
замовленням у звітному році.
5
Ураховуються монографії, статті у наукових періодичних виданнях, тези у матеріалах конференцій
тощо, що індексуються наукометричними базами даних Web of Science Core Collection, Scopus,
EBSCO databases, що підтримують Searchable Cited References (Academic Search Complete, Academic
Search Premier, Education Research Complete, Education Source та ін.), Index Copernicus International
тощо.
4
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№
4.7
4.8

4.9
4.10
4.11
4.12

4.13
4.14
4.15

4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21

4.22
4.23

5.1

Назва індикатора розвитку
публікацій працівників НАПН України
Кількість видань НАПН України, заснованих та/або
виданих спільно з зарубіжними партнерами
Кількість структурованих докторських програм з
подвійними дипломами (спільно із зарубіжними
партнерами)
Кількість міжнародних освітніх та наукових проектів
Кількість учених – членів іноземних академій,
міжнародних наукових товариств
Кількість учених, які беруть участь у міжнародній
експертній діяльності
Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою
стажування, навчання, підвищення кваліфікації,
викладацької роботи, проведення наукових досліджень
Кількість зарубіжних видань, у яких учені беруть участь
як члени редколегій, рецензенти
Кількість наукових заходів, організованих спільно із
зарубіжними партнерами
Кількість членів НАН України та національних галузевих
академій наук серед працівників НАПН України за
основним місцем роботи
Кількість лауреатів Державних премій в галузі науки і
техніки, освіти та ін. серед працівників НАПН України
Кількість отриманих державних стипендій видатним
діячам науки
Кількість отриманих іменних стипендій Верховної Ради
України для найталановитіших молодих учених
Кількість отриманих стипендій Кабінету Міністрів
України для молодих учених
Кількість отриманих премій Президента України для
молодих учених
Кількість отриманих премій Верховної Ради України
найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науковотехнічних розробок
Кількість отриманих Державних премій України в галузі
науки і техніки
Кількість отриманих Державних премій України в галузі
освіти
5. Упровадження результатів наукових досліджень
та експериментальних розробок
Кількість опублікованої офіційної, наукової, виробничо90

Значення
індикатора
1
-

4
1
2

5
1
2

-

-

-

№
5.2
5.3

5.4

Назва індикатора розвитку
практичної, навчальної та довідкової продукції6
Кількість продукції НАПН України з грифом МОН
Кількість завантажень наукових праць, що розміщенні в
електронній бібліотеці НАПН України та на сайтах
підвідомчих установ7
Кількість експериментальних закладів, установ,
організацій

Значення
індикатора
80766

25

XV. ВИСНОВКИ
Основні здобутки Інституту за 2019 рік.
1. Наукові співробітники Інституту здійснювали дослідження 5
фундаментальних тем, з них 4 завершено. За результатами наукових досліджень
підготовлено до впровадження у навчальний процес закладів вищої освіти 9
практичних, 1 методичний і 1 навальний
посібники, 7 методичних
рекомендацій, 4 навчальні програми.
2. Підготовлено пакет документів для включення професії «андрагог» до
Державного класифікатора професій України (ДК 003:2010). Наказом
Мінекономрозвитку № 259 від 15.02.2019 р. професію «андрагог» внесено до
національного «Класифікатора професій» ДК 003:2010 та розроблено проект
кваліфікаційної характеристики професії (посади) «Андрагог» для педагогічних
і науково-педагогічних працівників закладів формальної і неформальної освіти
до «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».
3. Ліцензована Освітня програма згідно з Наказом МОН № 41-л від
11.01.2019
р.,
пункт
2.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/219/15/41.pdf. На сайті МОН України розміщено відомості про право
здійснення освітньої діяльності: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravodiyalnosti/2019/02/01/pedagosvitidoroslzyazyuna-napn-ukraini1.pdf. Протягом 2019
року 108 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації, після завершення
яких отримати свідоцтва про підвищення кваліфікації. Усі слухачі є науковопедагогічними працівниками закладів вищої освіти.
4. Кафедра ЮНЕСКО офіційно подала запит на реєстрацію у спеціально
розробленій платформі для проведення і висвітлення на міжнародній арені
різних заходів в різних країнах світу до Міжнародного дня рідної мови з
відповідною темою 2019 року – Міжнародний рік мов корінних народів.
UNESCO офіційно надіслало підтвердження реєстрації кафедри на онлайн
платформі "Міжнародного року мов корінних народів 2019". Підготовлено до
друку два номери Вісника кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта
6

Наводяться дані з урахуванням продукції підготовленої за державні кошти та за рахунок інших
джерел фінансування.
7
Дані щодо кількості завантажень наукових праць, що розміщенні в електронній бібліотеці НАПН
України та на сайтах підвідомчих установ подаються у відповідному порядку через риску дробу.
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XXI століття» / Unesco Chair Journal «Lifelong Professional Educationin the XXI
century».
5. Активно здійснювалась міжнародна діяльність, зокрема співробітники
Інституту зустрічалися з делегаціями викладачів Карлового університету
(Univerzita Karlova v Praze) і з членами польської делегації VІІІ Українськопольського / польсько-українського форуму «Освіта для миру / Edukacja dla
pokoju». Було здійснено закордонне відрядження наукових співробітників до
Юнченьського університету, м. Юнчень, Китайська Народна Республіка.
Організовано і проведено 4 міжнародних наукових заходів в Україні. Взяли
участь у 15 міжнародних науково-практичних заходах, п’ять з них – за
кордоном (Республіка Польща, Чеська Республіка, Словаччина, Республі ка
Білорусь). 6 наукових співробітників прошли стажування за кордоном. Спільно
з польськими науковцями здійснюємо видання Польсько-український науковий
щорічник «Професійна і неперервна освіта / Edukacja zawodowa i usyawiczna».
6. Науковці Інституту взяли уасть у 4 міжнародних проектах: Українськофінський проєкт «Навчаємось разом» в межах Кластеру 1 «Підготовка
вчителів»; «Розвиток демократичного середовища та толерантності через
співпрацю вихователів і батьків у дошкільних навчальних закладах, початкових
школах і громадах» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів;
«Партнерство заради натхнення, трансформації та об'єднання для ефективної
відповіді на епідемію ВІЛ» (PITCH; PITCH – The Partnership to Inspire,
Transform and Connect the HIV response); «Європейська мережа розвитку
інновацій викладання і навчання у вищій освіті» у межах співпраці з
міжнародними партнерами – COST («European network for the development of
teaching-learning innovation in higher education») «Європейська мережа розвитку
інновацій викладання і навчання у вищій освіті».
7. У 2019 році здійснювалась активна робота у Громадській спілці
«Українська асоціація освіти дорослих», зокрема розроблено пропозиції щодо
удосконалення законодавчого забезпечення формальної, неформальної та
інформальної освіти дорослих, проведено обговорення проекту Закону України
«Про освіту дорослих».
Проблеми, які потребують подальшого вирішення. Використання
потенціалу науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені
Івана Зязюна НАПН України у:
- розробленні державних стандартів вищої освіти для педагогічних
спеціальностей;
- розробленні державного освітнього стандарту вищої освіти за
спеціальністю «Андрагог»;
- розробленні науково-методичного супроводу підготовки майбутніх
учителів, андрагогів, їх особистісно-професійного розвитку;
- співпраці та координації наукових досліджень з Державною службою
якості освіти, а також із неурядовими й недержавними інституціями, що
здійснюють моніторингові дослідження в освітній галузі;
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- співпраці із обласними, міськими, районними методичними кабінетами
щодо упровадження теоретичних і практичних здобутків, донесення до
вчителів-практиків наукових ідей необхідності постійного саморозвитку й
удосконалення професіоналізму;
- здійсненні просвітницької діяльність у Центрах освіти дорослих щодо
вдосконалення рівнів загальної культури, патріотизму, дитиноцентризму,
україноцентризму вчителів загальноосвітніх закладів і закладів передвищої
освіти України.
Щодо перспектив розвитку Інституту.
1.
Системна діяльність, спрямована на педагогізацію суспільства.
2.
Підготовка проектів законодавчих і нормативно-правових актів з
проблем педагогічної освіти і освіти дорослих.
3.
Розширення
співпраці
з
міністерствами,
відомствами,
територіальними громадами з питань освіти впродовж життя, а також розвиток
співпраці з міжнародними організаціями.
4.
Розроблення проекту Національної стратегії освіти впродовж життя
в Україні на 2020 – 2030 рр.
5.
Створення науково-методичного забезпечення професійного і
особистісного розвитку вчителя Нової української школи.
6.
Створення моделі мережевої взаємодії Інституту з закладами
післядипломної освіти; громадськими організаціями, центрами освіти
дорослих.
7.
Продовження та започаткування нових практикоорієнтованих
напрямів дослідження з проблем педевтології, андрагогікі, порівняльної
педагогіки.
XVI. СПИСОК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Наукова продукція
Монографії
(Поза планом)
1.
Авшенюк Н. М., Креденець Н. Я. Професійна освіта у вимірах
соціального партнерства в Австрії і Німеччині: монографія / за заг. ред.
Н.М. Авшенюк. Львів : «Растр-7», 2019. 252 с. (12,5 др. арк.).
2.
Огієнко О.І., Терьохіна Н.О. Неформальна освіта дорослих у
Сполучених Штатах Америки: історія і сучасність: монографія. Суми:
Видавець: СНАУ, 2019. 192с. (10,5 др. арк.).
3.
Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецьких
дисциплін як фактор їх професійної самореалізації: кол. монографія / За заг.
ред. Омельченко А.І. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської
міської друкарні, 2019. – 287 с. (4,0 друк. арк.)
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4.
Учитель: виміри професійного становлення і міжнародної освіти:
колективна монографія / за заг.ред. Товканець Г.В. Мукачево: Редакційновидавничий центр МДУ, 2019. 342 с. (15,5 др. арк.).
Концепції
Аніщенко О.В. Концепція діяльності центру освіти дорослих / За ред.
Лук’янової Л.Б. – К.: ДКС «Центр», 2019. – 20 с. (0, 8 др. арк.)
Збірники наукових праць:
1.
Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.:
Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови);
Довгий С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). – К.:
Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. – Т.1. –720 с., – Т.2. – 648 с. (87,5 др.
арк.).
2.
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. Київ, 2019. Вип. 1 (15). – 188 с.(10,0 др. арк.).
3.
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. Київ, 2019. Вип. 2 (16). – 177 с. (10,0 др. арк.).
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Вільнюс : Zuvedra, 2019. – С. 407-427 (0,7 др. арк.).
8.
Pylynskyi Y., Deliberative education for a democratic Ukraine.
Citizenship Education in Eastern Europe: Current Status and Trends. 2019. Т.1.
P. 86–105. (1,0 др. арк.).
9.
Постригач Н.О. Чинники розвитку освіти дорослих у Грецькій.
Edukacja zawodowa i ustawiczna: рolsko-ukraiński rocznik naukowy = Професійна
і неперервна освіта: пол.-укр. наук. щорічник. 2019. № 4. С. 352–357. (0,4 др.
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Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти (27 лютого 2019 р.).
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Науково-експертна діяльність вчених Інституту в 2019 р.
Таблиця І.1.1.
Членство вчених Інституту в агентствах, експертних радах,
комісіях, комітетах, робочих групах тощо
Прізвище, ініціали
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
сумісник)
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X
(основне місце роботи)
Баніт О.В.
https://orcid.org/00000001-9002-6439
(основне місце роботи)

Коваленко О.Г.
https://orcid.org/00000001-5395-2329
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)

Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Сотська Галина Іванівна
https://orcid.org/00000002-0184-2715
(основне місце роботи)

Назва агентства, експертної ради,
комісії, комітету, робочої групи
тощо
Національне агентство із
забезпечення якості вищої освіти
(Україна)

Підкомісія №301 "Освіта
впродовж життя: визначення
неформального та інформального
навчання" Науково-методичної
комісії №14 сектору вищої освіти
Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки
України
Експерт Національного агентства
із забезпечення якості вищої
освіти
член експертної групи МОН
України з оцінювання
ефективності діяльності за
науковим напрямом
соціогуманітарних наук
(«Положення про експертну
комісію з проведення державної
атестації наукових установ»
член робочої групи з підготовки
проекту Закону України Про
освіту дорослих

Реквізити документа про
затвердження складу
Розпорядження КМУ від 27
грудня 2018 р. № 1063-р «Про
затвердження складу
Національного агентства із
забезпечення якості вищої
освіти»
Наказ МОН №582 від
25.04.2019р. (с.51)

Затверджено внесення в реєстр
22.11.19
https://naqa.gov.ua/wpcontent/upl
oads/2019/
Наказ Міністерства освіти і
науки України від 19.04.2019
№ 524

Наказ МОН №30 від
12.01.2018р.

голова правління Громадської
спілки «Українська асоціація
освіти дорослих»

Рішення Загальних зборів ГС
«Українська асоціація освіти
дорослих» від 6 грудня 2019 р.

член експертної групи МОН
України з оцінювання
ефективності діяльності за
науковим напрямом
соціогуманітарних наук
(«Положення про експертну
комісію з проведення державної
атестації наукових установ»

Наказ Міністерства освіти і
науки України від 19.04.2019
№ 524
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Прізвище, ініціали
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
сумісник)
Хомич Лідія Олексіївна
https://orcid.org/00000003-1130-4395
(основне місце роботи)

Назва агентства, експертної ради,
комісії, комітету, робочої групи
тощо
член експертної групи МОН
України з оцінювання
ефективності діяльності за
науковим напрямом
соціогуманітарних наук
(«Положення про експертну
комісію з проведення державної
атестації наукових установ»

Реквізити документа про
затвердження складу
Наказ Міністерства освіти і
науки України від 19.04.2019
№ 524

Таблиця І.1.2.
Членство вчених Інституту у
редакційних колегіях наукових періодичних видань
Прізвище, ініціали
Наукове періодичне видання
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
назва
ISSN
країна
сумісник)
1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у
наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection
Огієнко О.І.
https://orcid.org/00000002-3089-6288
(сумісник)

Advanced Education

ISSN 24108286 (Online),
ISSN 24093351 (Print)

Україна

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1)
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X (основне
місце роботи)
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X (основне
місце роботи)
Аніщенко О.В.
http://orcid.org/0000-00026145-2321 (основне місце
роботи)
Аніщенко О.В.
http://orcid.org/0000-00026145-2321 (основне місце
роботи)
Баніт О.В.
https://orcid.org/00000001-9002-6439
(основне місце роботи)
Баніт О.В.
https://orcid.org/00000001-9002-6439

Порівняльна професійна педагогіка

2308-4081

Україна

Вісник Черкаського університету.
Серія «Педагогічні науки»

2076-586X

Україна

Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи (заступник головного
редактора)

ISSN 2308-6386

Україна

Імідж сучасного педагога – член
редколегії

ISSN/EISSN
2522-9729
(online) DOI
10.33272/25229729
ISSN 2308-6386

Україна

ISSN 2707-0255

Україна

Освіта дорослих:
перспективи.

теорія,

Адаптивне управління:
практика. Педагогіка.
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досвід,

теорія

і

Україна

Прізвище, ініціали
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
сумісник)
(основне місце роботи)
Вовк Мирослава
Петрівна
https://orcid.org/00000002-9109-9194
(основне місце роботи)
Вовк Мирослава
Петрівна
https://orcid.org/00000002-9109-9194
(основне місце роботи)
Вовк Мирослава
Петрівна
https://orcid.org/00000002-9109-9194
(основне місце роботи)
Коваленко О.Г.
https://orcid.org/00000001-5395-2329
(основне місце роботи)
Коваленко О.Г.
https://orcid.org/00000001-5395-2329
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Огієнко О.І.
https://orcid.org/00000002-3089-6288
(сумісник)
Огієнко О.І.
https://orcid.org/00000002-3089-6288
(сумісник)
Пазюра Н.В.
https://orcid.org/00000003-1234-7610
(сумісник)
Пазюра Н.В.
https://orcid.org/00000003-1234-7610
(сумісник)

Наукове періодичне видання
назва

ISSN

країна

«Естетика і етика педагогічної дії»

ISSN 2226-4051
(Print)
ISSN 2616-6631
(Online)

Україна

ISSN 25229729 (online)

Україна

«Фізико-математична освіта»

ISSN 2413-158
(Print)
ISSN 2413-1571
(Online)

Україна

Психологія і особистість

ISSN (Print)
2226-4078
ISSN (Online)
2410-3527
ISSN 2226-4051
(Print)
ISSN 2616-6631
(Online)
ISSN 2353-9518

Україна

Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи ( головний редактор)

ISSN 2308-6386

Україна

Імідж сучасного педагога – заступник
головного редактора

ISSN/EISSN
2522-9729
(online) DOI
10.33272/25229729
ISSN 2414-9799
(Online), ISSN
2312-5993 (Print)

Україна

Порівняльна професійна педагогіка

ISSN 2353-9518
(Online)

Україна

Proceedings of National Aviation
University

ISSN-1813-1166
print/ ISSN-23061472 online

Україна

Гуманітарний вісник ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»

ISSN -2413-3329

Україна

«Імідж сучасного педагога»

Естетика і етика педагогічної дії

Порівняльна професійна педагогіка.

Педагогічні науки: теорія, історія,
інноваційні технології
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Україна

Україна

Україна

Прізвище, ініціали
Наукове періодичне видання
вченого, ORCID iD
(основне місце роботи /
назва
ISSN
країна
сумісник)
3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)

науковий
журнал
«Rozprawy
Społeczne» ("Social Dissertations")
(член наукової ради)

ISSN 2081-6081

Республіка
Польща

щорічник «Labor et Edukatio» (член
наукової ради)

ISSN 2353-4745

Республіка
Польща

наукове видання «Zeszyty Naukowe
KSW» (член редакційної колегії)

ISSN 2543-585X

Республіка
Польща

Міжнародний науковий квартальник
«EDUKACJA ustawiczna dorosłych»
(член програмової Ради (Programme
Council))

ISSN 1507-6563

Республіка
Польща

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X
(основне місце роботи)
Дяченко Л.М.
https://orcid.org/00000001-6897-124X
(основне місце роботи)

Професійна і неперервна освіта.
Польсько-український науковий
щорічник

ISSN 25437925

Республіка
Польща

Професійна і неперервна освіта.
Польсько-український науковий
щорічник

ISSN 2543-7925

Республіка
Польща

5. Інші видання
Таблиця І.2.2.
Рецензування рукописів видавничої продукції (друкованих та
електронних видань) для рекомендації їх до публікації (друку)
Назва структурного
підрозділу
Відділ зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти
дорослих
Відділ андрагогіки
Відділ змісту і технологій
педагогічної освіти
Відділ психології праці
Усього

Усього,
одиниць
10

у т.ч. за видами продукції:
виробничонаукова
навчальна довідкова
практична
4
1
4
1

19
5

11
1

4
4

2
-

2
-

15
49

5
21

5
14

5
11

3
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Таблиця І.2.2.
Рецензування рукописів статей для наукових періодичних видань
Прізвище, ініціали
Наукове періодичне видання
вченого, ORCID iD
(основне місце
назва
ISSN
країна
роботи / сумісник)
1. Вітчизняні й зарубіжні наукові періодичні видання, що індексуються у
наукометричних базах даних Scopus та / або Web of Science Core Collection
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце
роботи)
Огієнко О.І.
ORCID ID 0000-00023089-6288 (сумісник)

Czech-Polish-Slovak
http://
Республіка
studies in andragogy www.gerontolodzy.wordpress.c
Польща
and social gerontology
om

Advanced Education

ISSN 2410-8286 (Online),
ISSN 2409-3351 (Print)

Україна

2. Наукові періодичні видання, що входять до Переліку наукових
фахових видань України (окрім тих, що зазначені у розділі 1)
–
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X
(основне місце роботи)
Аніщенко О.В.
http://orcid.org/00000002-6145-2321
(основне місце роботи)
Аніщенко О.В.
http://orcid.org/00000002-6145-2321
(основне місце роботи)
Аніщенко О.В.
http://orcid.org/00000002-6145-2321
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(основне місце роботи)
Пазюра Н.В.
https://orcid.org/00000003-1234-7610

Порівняльна
професійна педагогіка

2308-4081

Україна

Порівняльна
професійна педагогіка.

ISSN 2353-9518

Україна

Освіта
дорослих:
теорія,
досвід,
перспективи

ISSN 2308-6386

Україна

Естетика
та
педагогічної дії

етика

ISSN 2226-4051.

Україна

Освіта
дорослих:
теорія,
досвід,
перспективи

ISSN 2308-6386

Україна

ISSN/EISSN 2522-9729 (online)
DOI 10.33272/2522-9729

Україна

ISSN-1813-1166 print/ ISSN2306-1472 online

–

Імідж
педагога

сучасного

Proceedings of National
Aviation University

3. Зарубіжні наукові періодичні видання (окрім тих, що зазначені у розділі 1)
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X
(основне)
Лук’янова Л.Б.

Annales UMCS Sectio J
- Pedagogia and
Psychologia
Annales Universitatis.
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0867-2040

Республіка
Польща

ISSN: 0867-2040; e-ISSN: 2449-

Республіка

Прізвище, ініціали
вченого, ORCID iD
(основне місце
роботи / сумісник)
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(сумісник)
Лук’янова Л.Б.
https://orcid.org/00000002-0982-6162
(сумісник)

Наукове періодичне видання
назва
Mariae CurieSkłodowska (Sectio J
Paedagogia Psychologia) Punkty
MNiSW 2019: 8
Сzasopismо SzkołaZawód-Praca, numer
17/2019

ISSN

країна

8521

Польща

Республіка
Польща

4. Наукові періодичні видання, що видаються спільно з зарубіжними партнерами
Авшенюк Н.М.
https://orcid.org/00000003-1012-005X
(основне)
Аніщенко О.В.
http://orcid.org/00000002-6145-2321
(основне місце роботи)

Професійна і
неперервна освіта.
Польсько-український
науковий щорічник
польсько-український
науковий
журнал
"Професійна
і
неперервна освіта"

2543-7925

Республіка
Польща

ISSN 2353-9518

Україна

ISBN 978-617-7221-36-3

Україна

5. Інші видання
Огієнко О.І.
ORCID ID 0000-00023089-6288 (сумісник)
Огієнко О.І.
ORCID ID 0000-00023089-6288 (сумісник)

Освіта для миру =
Edukacja dla pokoju: зб.
наук. пр.: у 2 т
Освітні інновації:
філософія, психологія,
педагогіка: зб. наук.
пр.: у 2 т

Україна

Таблиця І.3.3.
Експертиза дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук

Напрям

Попередня експертиза дисертацій
(у межах спеціалізованої вченої ради)
Відгуки на дисертації (опонування)
Відгуки на автореферати дисертацій

Усього

осіб*
20

од.**
32

17
33

24
45

у т.ч. дисертацій на здобуття
наукових ступенів:
кандидата наук
(доктора
доктора наук
філософії)
осіб*
од.**
осіб*
од.**
17
29
6
12
11
25

14
29

8
11

10
16

* Чисельність вчених установи, які здійснювали у звітному році експертизу дисертацій.
** Кількість дисертацій, на які подано експертизу. Водночас, з метою запобігання дублювання необхідно
уточнювати при підрахунку дані про здобувачів наукових ступенів.
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Таблиця I.4.
Інформація про висвітлення результатів діяльності установи, закладу
в інформаційному науково-освітньому просторі
(на кінець звітного року)

Назва показника

Усього

Загальна кількість наукових, науково-педагогічних
працівників на кінець звітного року, осіб
з них мають профілі в Google Scholar, осіб
з них представлені у системі «Бібліометрика
української науки», осіб
з них мають ORCID iD, осіб
Частка наукових, науково-педагогічних працівників,
які мають профілі в Google Scholar, відсотків
Частка наукових, науково-педагогічних працівників,
які представлені у системі «Бібліометрика
української науки», відсотків
Частка наукових, науково-педагогічних працівників,
які мають ORCID iD, відсотків
Кількість наукових, науково-педагогічних
працівників, індекс Гірша яких 1–10 (згідно з
наявними у Google Scholar бібліометричними
портретами), осіб
Кількість наукових, науково-педагогічних
працівників, індекс Гірша яких у межах 11–19 (згідно
з наявними у Google Scholar бібліометричними
портретами), осіб
Кількість наукових, науково-педагогічних
працівників, індекс Гірша яких ≥ 20 (згідно з
наявними у Google Scholar бібліометричними
портретами), осіб

41
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у тому числі працівники:
за основним
місцем
сумісники
роботи
38
3

39
17

36
15

3
2

39
95,12

36
87,9

3
7,31

41,46

36,59

4,87%

95,12

87,9

7,31

37

35

2

3

3

-

1

-

1

Таблиця I.5.
Інформація про представлення установи, закладу
в Електронній бібліотеці НАПН України
(на кінець 2019 року)
Кількість ресурсів*
Кількість завантажень
Назва структурного підрозділу
у т.ч. додано у
у т.ч. у
усього
усього
звітному році
звітному році
Структурні підрозділи (на кінець 2019 року)
Відділ андрагогіки
495
25
102842
49030
Відділ зарубіжних систем педагогічної
освіти і освіти дорослих

94

10

9987

5714

Відділ змісту і технологій педагогічної
освіти

103

27

3914

2459

Відділ теорії і практики педагогічної освіти

2

х

96

38

Відділ психології праці

32

10

9353

6738

Структурні підрозділи, які припинили діяльність до початку звітного року
х
Відділ порівняльної професійної
157
х
9206
2240
педагогіки
Відділ теорії і практики педагогічної
123
х
20727
х
освіти імені академіка І.А. Зязюна
16
7792
2286
Відділ профорієнтації і психології
х
професійного розвитку
147
45122
12261
Відділ педагогічної психології і
х
психології праці
Усього
1169
72
209039
80766
* продукція, підготовлена вченими підвідомчої установи, закладу
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Таблиця ІІ.1.

Виконання наукових досліджень у 2019 році (одиниць)
Усього
у тому числі
досліджувалося
Назви структурних підрозділів
розпочато у
завершено у
тем за державною та
звітному році
звітному році
галузевою тематикою
Дослідження на виконання державних цільових програм
Усього
Фундаментальні дослідження
1
1

Відділ андрагогіки
Відділ теорії і практики
педагогічної освіти
Відділ змісту і технологій
педагогічної освіти
Відділ зарубіжних систем
педагогічної освіти і освіти
дорослих
Відділ психології праці
Усього

1
1

1

1

1

1

1
5
Прикладні дослідження

Усього
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1

1
4

Таблиця ІІ.3.1.

Продукція, підготовлена/опублікована за завершеними у 2019 році фундаментальними дослідженнями
(частина І)
Напрям
дослідження

Тема наукового
дослідження,
термін
виконання

25.
Теоретикометодичні
засади
освіти
дорослих

Теоретикометодичні засади
розвитку освіти
різних категорій
дорослого
населення

(2017–2019 рр.)

Науковий
керівник
дослідження
(ПІБ,
науковий
ступінь)
Аніщенко О.В.,
д.пед.н., проф.

Підготовлено
продукцію1
(вид, назва, обсяг)

друковані
видання
(бібліографічний
опис, ISBN)

з них опубліковано
електронні видання
(бібліографічний опис з
адресою видання в
Електронній бібліотеці
НАПН України, ISBN)

Офіційна продукція2
Наукова продукція3
Рукопис монографії
«Освіта різних категорій
дорослого населення:
теорія, досвід,
перспективи» (18,0 др.
арк.)

Виробничо-практична продукція4
Рукопис практичного
посібника «Організаційнопедагогічні основи
діяльності центрів освіти
дорослих» (8,0 др. арк.)

Рукопис практичного
посібника «Розвиток
професійної
компетентності економічно
активного населення:
андрагогічний аспект»
(8,0 др. арк.)

Рукопис практичного
посібника «Особистісний і
122

електронні освітні
ресурси7 (крім тих, які
враховано у колонці 6)

професійний розвиток
вчителів вечірніх шкіл в
умовах неформальної
освіти» (8,0 др. арк.)

Рукопис практичного
посібника «Освіта і
просвіта батьків, членів
родин» (10,0 др. арк.)

Рукопис практичного
посібника «Навчання
дорослих в умовах
неформальної освіти»
(9,0 др. арк.)

Рукопис методичних
рекомендацій
«Педагогічні засади
організації просвіти батьків
у загальноосвітніх,
позашкільних закладах»
(4,0 др. арк.)

Рукопис методичних
рекомендацій
«Інформаційне
забезпечення освіти
окремих категорій
дорослих» (4,0 др. арк.)

Навчальна продукція5
Довідкова продукція6
25.
Теоретикометодичні
засади

Технології
навчання
дорослих в
умовах

Вовк М.П..,
д.пед.н.,
пров.н.с.

Офіційна продукція2
Наукова продукція3
Рукопис монографії
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освіти
дорослих

формальної і
неформальної
освіти (2017–

2019 рр.)

«Навчання дорослих в
умовах формальної і
неформальної освіти:
теорія і практика»
(20,0 др. арк.)

Виробничо-практична продукція4
Рукопис практичного
посібника «Технології
навчання дорослих в
умовах формальної і
неформальної освіти» (14,0
др. арк.)

Рукопис практичного
посібника « Технології
підготовки педагогічного
персоналу для роботи з
дорослим населенням»
(8,0 др. арк.)

Рукопис методичних
рекомендацій «Мережеві
технології навчання
дорослих в умовах
формальної і неформальної
світи» (4,0 др. арк.)

Рукопис
методичних
рекомендацій «Тренінгові
технології
навчання
дорослих
в
умовах
формальної і неформальної
освіти» (4,0 др. арк.)

Навчальна продукція5
Довідкова продукція6
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3. Історія
педагогіки.
Порівняль
на
педагогіка

Тенденції
розвитку
освіти
дорослих у
розвинених
країнах світу
(2017–
2019 рр.)

Авшенюк Н.М.
д.пед.н., с.н.с.

Офіційна продукція2
–
–
Наукова продукція3

–
Рукопис монографії
«Тенденції розвитку
освіти дорослих у
розвинених країнах
світу» (25,5 др. арк..)

–
–

–
Виробничо-практична продукція4

Рукопис методичних
рекомендацій « Освіта
соціальних працівників:
досвід США» (2
др. арк..)
Рукопис методичних
рекомендацій
«Професійний розвиток
педагогічного персоналу
в Австралії» (3 др. арк.)
Рукопис навчального
посібника «Професійна
підготовка виробничого
персоналу в розвинених
країнах Азії» (8 др. арк..)
Рукопис навчальної
програми «Перспективи
розвитку освіти
дорослих в Україні (з
урахуванням досвіду
США)» (1,5 др.арк.)
Рукопис навчальної
програми «Неперервний
професійний розвиток
педагогічного персоналу
в ФРН» (1,0 др. арк.)
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–

–

–

–
Навчальна продукція5

–

–

–

–

–

–

Рукопис навчальної
програми «Психологопедагогічна грамотність
батьків-вихователів
дитячих будинків
сімейного типу»
(1,5 др.арк.)
Рукопис навчальної
програми «Підготовка
андрагогів в зарубіжних
країнах» (1,5 др.арк.)
–
25.
Теоретикометодичні
засади
освіти
дорослих.

Психологічний супровід
навчання
різних
категорій
дорослого
населення
(2017-2019
рр.)

Помиткін Е.О.,
д. психол. н.,
проф.

–

–

Довідкова продукція6
–
–

–

Офіційна продукція2
Наукова продукція3
Рукопис монографії
«Психологічний супровід
навчання різних категорій
дорослого населення»
(23,15 др. арк.)

Виробничо-практична продукція4
Рукопис методичного
посібника
«Геронтопсихологія
навчання особистості
похилого віку»
(8,0 др. арк.)

Рукопис практичного
посібника «Кар'єрне
консультування»
(12,0 др. арк.)

Рукопис практичного
посібника «Психологічний
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супровід особистісного
розвитку дорослих:
подолання професійних криз
та характерологічних
дисгармоній» (8,0 др. арк.)

Рукопис методичних
рекомендацій «Духовнопсихологічний супровід
дорослих, спрямований на
гармонізацію
характерологічного
розвитку особистості» (3,0
др. арк.)

Навчальна продукція5
Довідкова продукція6
Усього
(одиниць): 26

Усього
(одиниць):
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Усього
(одиниць):

Усього
(одиниць):

Таблиця ІІ.3.2.
Продукція, опублікована за завершеними у 2019 році фундаментальними дослідженнями
(частина ІІ: статті)
Кількість статей (одиниці)
у тому числі за видами видань:

у тому числі за мовами статей:
матеріали
конференцій
(інших науковопрактичних
заходів)

наукові періодичні видання
вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними партнерами

французька

польська

інші (уточнити які)

з них
опубліковани
х вченими
установи
спільно з
зарубіжними
авторами

німецька

з них:
англійська

з них:

українська

Тема
наукового
дослідження,
термін
виконання

зарубіжні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тенденції
розвитку
освіти
дорослих у
розвинених
країнах світу
(2017–2019 рр.)

92

66

25

5

14

26

2

2

-

-

69

23

-

-

-

-

-

усього
*
Усьо
-го

внесені
до
Перелік
у
наукови
х
фахових
видань
України

індексуютьс
я у Scopus і
Web of
Science Core
Collection

індексуютьс
я в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей, які
враховано у
графі 5)

Усьо
-го

індексуютьс
я у Scopus і
Web of
Science Core
Collection

індексуютьс
я в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей, які
враховано у
графі 8)
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Усьо
-го

з них
індексують
ся у Scopus
і Web of
Science
Core
Collection

Теоретикометодичні
засади
розвитку
освіти різних
категорій
дорослого
населення(2017
–2019 рр.)

79

29

27

2

-

7

4

-

43

-

67

9

-

-

-

1

2 (російська)

Технології
навчання
дорослих в
умовах
формальної і
неформальної
освіти (2017 –
2019 рр.)

33

30

6

1

17

-

1

4

3

-

24

8

-

-

1

-

-

Психологічний
супровід
навчання
різних
категорій
дорослого
населення
(2017-2019 рр.)

76

4

4

-

4

12

-

8

60

-

71

3

-

-

2

-

-

Усього*

280

129

62

8

35

45

7

14

106

-

231

43

-

-

3

1

2-
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Таблиця ІІ.3.3.

Продукція, опублікована за завершеними у 2019 році фундаментальними дослідженнями
(частина ІІІ: тези доповідей)
Кількість тез доповідей (одиниці)
у тому числі за видами науково-практичних заходів:

французька

польська

інші
(уточнити які)

Усього*

німецька

Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених
країнах світу (2017–2019 рр.)
Теоретико-методичні засади
розвитку освіти різних
категорій дорослого
населення(2017–2019 рр.)
Технології навчання дорослих
в умовах формальної і
неформальної освіти (2017 –
2019 рр.)
Психологічний супровід
навчання різних категорій
дорослого населення (20172019 рр.)

англійська

1

українська

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

у тому числі за мовами:

8

9

10

11

12

13

-

62

1

-

-

2

-

-

-

36

-

-

-

-

1(російська)

28

-

-

44

1

-

-

-

-

9

9

-

-

24

-

-

-

-

-

118

115

3

-

166

2

-

-

2

1

міжнародні
усього* всеукраїнські,
усього
усього

у т.ч. за місцем
інші,
проведення:
усього
за
в Україні
кордоном
5
6
7

2

3

4

65

5

60

57

3

37

16

21

21

45

17

28

24

15

171

53
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Таблиця ІІ.3.4.

Наукові результати фундаментальних досліджень, завершених у 2019 році
(частина 1, кількісні показники)
Тема
наукового дослідження
Тенденції розвитку
освіти дорослих у
розвинених країнах
світу
Теоретико-методичні
засади розвитку освіти
різних категорій
дорослого населення
Технології навчання
дорослих в умовах
формальної і
неформальної освіти
Психологічний супровід
навчання різних
категорій дорослого
населення

Закони

Закономірності

Теорії Концепції

Гіпотези

5

2

Тенденції

Моделі

21

8

4

1

Наукові
принципи

Критерії

Методи

4

Інше*

2(технології)

7(програм),
5

3

6

1(методика),

5(технологій)

1
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2

8

6 (підходи,
періодизація,
2
класифікації,
засоби і
прийоми)

Таблиця ІІ.3.5.

Наукові результати фундаментальних досліджень, завершених у 2019 році
(частина 2)
Тема
наукового дослідження
Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених
країнах світу

Складники та рівні освіти*
Освіта дорослих, у тому числі
післядипломна освіта

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
Закономірності розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу:
1. зумовленість розвитку освіти дорослих розвинених країн єдністю
історичних,
соціально-економічних,
суспільно-політичних,
соціокультурних перетворень у суспільстві та динамікою освітніх потреб
дорослих, ринку праці, суспільства і національної держави;
2. зумовленість інноваційних трансформацій і реформування систем
освіти дорослих конвергентними і когерентними тенденціями у світовому
освітньому просторі та гармонійним поєднанням глобального і
локального контекстів;
3. закономірність активізації впливу освіти дорослих на суспільний
розвиток через її соціальну й економічну спрямованість
4. закономірність залежності цілей і структури системи освіти дорослих
від освітніх потреб дорослої людини, ринку праці, світового ринку
освітніх послуг, суспільства і держави;
5. закономірність спрямовуючого впливу державного й недержавного
секторів, міжнародних організацій на розвиток освіти дорослих.
Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу:
1. формування національної стратегії розвитку освіти дорослих,
освітньої політики надання освітніх послуг й практики забезпечення
їх якості;
2. неперервного реформування освіти дорослих;
3. соціокультурного виміру;
4. соціальної спрямованості;
5. культурної і цивілізаційної інтеграції, розвитку універсальних
професійних і загальнолюдських норм;
6. демократичного характеру державної політики в галузі освіти
дорослих;
7. впливу освіти дорослих на реформування систем освіти розвинених
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Тема
наукового дослідження

Складники та рівні освіти*

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
країн з огляду на соціально-економічні чинники, насамперед,
конкуренцію, лібералізацію, приватизацію, скорочення державного
фінансування;
двостороннього розуміння освіти дорослих: як цінності і суспільного
блага, та як продукту надання послуг з орієнтацією на споживача;
інституалізації освіти дорослих;
якісного виміру освіти дорослих, що сприяє розробленню,
запровадженню й моніторингу механізмів забезпечення якості освіти
дорослих на глобальному, регіональному і національному рівнях;
єдності формальної і неформальної освіти;
гнучкості й диверсифікації, що передбачають різноманітність типів
провайдерів
освіти
дорослих
(традиційні,
альтернативні,
корпоративні, приватні, комерційні), форм, методів, технологій
навчання;
варіативності форм управління і фінансування, що передбачає
поступовий перехід від централізації до децентралізації управління
(формування суспільно-державного характеру управління), від
державного до приватного (залучення соціальних партнерів)
фінансування;
тенденцію професіоналізації різних категорій дорослого населення;
розроблення механізмів визнання результатів неформальної й
інформальної освіти, отриманої в межах освіти дорослих;
віртуалізації освіти дорослих та формування відкритого освітнього
середовища;
випереджального розвитку, яка виявляється в спрямованості освіти
дорослих на майбутні виклики, орієнтації на перспективні потреби
розвитку держави, суспільства, особистості;
збереження привабливості ринку освітніх послуг розвинених країн;
посилення різноманітності форм освіти дорослих за рахунок
розвитку ІКТ;
широкомасштабного
проведення
провідними
міжнародними
організаціями всесвітніх масових заходів з проблем розвитку освіти
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Тема
наукового дослідження

Складники та рівні освіти*

Теоретико-методичні засади
Освіта дорослих, у тому числі
розвитку освіти різних
післядипломна освіта
категорій дорослого населення

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
дорослих та дисемінації кращих практик;
21. інтенсифікація наукових досліджень у галузі освіти дорослих з
метою пошуку раціональних шляхів її удосконалення.
Моделі професійного розвитку дорослих у зарубіжних країнах
1. модель спільного навчання;
2. модель віртуального бенчмаркінгу на основі критеріїв;
3. каскадна модель;
4. модель заохочувальної нагороди;
5.модель коучінгу/менторства;
6.модель спільноти, що навчається;
7.модель практичного дослідження;
8.трансформуюча модель
Концепції
1. Концепція розвитку освіти дорослих в Україні
2. Концепція діяльності центру освіти дорослих
Тенденції
1. Тенденції розвитку освіти дорослих у національному й міжнародному
освітньому просторії.
2. Тенденції розвитку неформальної освіти окремих категорій дорослих
(батьків і членів родин закладів дошкільної і загальної середньої освіти,
державних службовців, топ-менеджерів міжнародних організацій).
3. Тенденції розвитку центрів освіти для різних категорій дорослого
населення.
4. Тенденції формування громадянської компетентності майбутніх
педагогів.
Моделі
1. Модель педагогізації батьків і членів родин учнів закладів ЗЗСО,
вихованців ЗДО.
Критерії
1. Критерії сформованості андрагогічної компетентності працівників
бібліотек (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-рефлексивний, професійно134

Тема
наукового дослідження

Технології навчання дорослих
в умовах формальної і
неформальної освіти

Складники та рівні освіти*

Вища освіта.
Освіта дорослих, у тому числі
післядипломна освіта.

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
діяльнісний).
2. Критерії сформованості андрагогічної компетентності державних
службовців (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-рефлексивний,
професійно-діяльнісний).
3. Критерії сформованості психолого-педагогічної компетентності батьків
і членів родин (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний).
4. Критерії сформованості громадянської компетентності майбутніх
педагогів (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-рефлексивний, професійнодіяльнісний).
Інше**
1. Технологія розвитку андрагогічної компетентності окремих категорій
дорослих працівників бібліотек (державних службовців).
2. Технологія розвитку громадянської компетентності майбутніх
педагогів.
Наукові принципи
Визначено сутність провідних принципів, які забезпечують
ефективність використання технологій навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної освіти:
принцип особистісного ціле покладання;
принцип природовідповідності;
принцип культуровідповідності;
принцип індивідуалізації навчання;
принцип ціннісно-смислової спрямованості навчання.
Критерії
Уструктурі професійної компетентності педагогічного персоналу
щодо використання технологій навчання в умовах формальної і
неформальної освіти виокремлено такі компоненти: аксіологічнорегулятивний, понятійно-змістовий, праксеологічно-рефлексивний. До
кожного компоненту професійної компетентності щодо використання
технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти
визначено критерії:
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Тема
наукового дослідження

Складники та рівні освіти*

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
ціннісно-мотиваційний;
когнітивний;
діяльнісно-рефлексивний
і показники для їх діагностики.
Методи
Тренінг з розвитку мовної культури майбутнього педагога-дослідника в
умовах формальної освіти
Тренінг з розвитку академічної доброчесності педагога-практика в умовах
неформальної освіти
Тренінг з розвитку мовнокомунікативної компетентності майбутнього
офіцера в умовах формальної освіти
Тренінг з розвитку критичного мислення дорослого
Тренінг з розвитку художньо-естетичного світогляду для вчителів та
викладачів мистецьких дисциплін у процесі підвищення кваліфікації
Фольклористична майстерня професійного розвитку філологафольклориста
Інше**
Програми
1. Курс «Сучасні технології в освіті» для майбутніх докторів філософії у
галузі 01 Освіта / педагогіка (спеціальність 011 Освітні, педагогічні
науки_
2. Курс «Наукова фахова українська мова» для майбутніх докторів
філософії у галузі 01 Освіта / педагогіка (спеціальність 011 Освітні,
педагогічні науки)
3. Курс «Мовна культура дослідника» для майбутніх докторів філософії у
галузі 01 Освіта / педагогіка (спеціальність 011 Освітні, педагогічні
науки)
4. «Сучасні науково-педагогічні школи в Україні» для магістрантів,
викладачів закладів вищої педагогічної освіти, методистів інститутів
післядипломної педагогічної освіти
5. «Музейна педагогіка в Україні» для наукових, науково-педагогічних
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Тема
наукового дослідження

Психологічний супровід
навчання різних категорій
дорослого населення

Складники та рівні освіти*

Освіта дорослих, у тому числі
післядипломна освіта

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
працівників, вчителів з метою професійного розвитку в умовах
неформальної освіти
6. «Полікультурна компетентність викладача вищої школи» для
магістрантів, викладачів закладів вищої педагогічної освіти, методистів
інститутів післядипломної педагогічної освіти
7. «Розвиток методологічної культури викладачів закладів вищої освіти».
Методики
1. Методика проведення дискусійного клубу з теми «Вплив суспільства
на формування толерантності і ціннісних орієнтирів педагогічного
персоналу»
Технології
1. Технологія розвитку мовнокомунікативної компетентності майбутніх
докторів філософії в умовах формальної освіти
2. Технологія використання засобів музейної педагогіки в умовах
неформальної освіти педагогів
3. Технологія опанування сучасними формами і методами викладачів у
системі післядипломної освіти
4. Технологія формування полікультурної компетентності викладачів
закладів вищої освіти
5. Технологія творчого використання ідей вітчизняних науковопедагогічних шкіл у формальній і неформальній освіті викладачів
закладів вищої освіти
Моделі
1 Психологічного супроводу навчання різних категорій дорослого
населення
Наукові принципи
1.Активності та адаптації дорослої людини у навчанні;
2.Відповідності психологічного супроводу освітнім потребам,
психофізіологічним і соціально-психологічним особливостям на кризових
та перехідних етапах вікового розвитку дорослої людини.
Методи
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Тема
наукового дослідження

Складники та рівні освіти*

Наукові результати
(формулюються у кількості не більше 10 слів)
1 Психогеронтологічної просвіти та навчання
2 Емоційно-рекреаційного та духовно-особистісного розвитку
3 Розвитку позитивної сили уяви;
4 Розвитку стратегічного мислення
5 Розвитку ресурсності особистості
6 Психодіагностичного оцінювання та професіографічного аналізу
7 Створення портфоліо та кар’єрограми педагога
8 Гендерно-вікового аналізу
Інше**
1 Підходи: духовно-особистісний, особистісно-професіологічний,
особистісно-геронтопсихологічний
2 Вікова періодизація життєвого шляху особистості
3 Класифікація криз у віковому розвитку дорослої людини
4 Класифікація перехідних етапів у професійному становленні дорослих
5 Засоби психологічного супроводу: психодіагностичні, консультаційні та
корекційні програми
6 Прийоми та техніки психологічного супроводу
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Таблиця ІІ.5.1
Продукція, підготовлена в ході виконання наукових досліджень у 2019 році (одиниць)*
(частина 1)

24

25

Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти (2017–2019 рр.)
Підготовлено
продукцію
З них
друковані та
електронні
видання

1

1

4

2

2

-

-

-

-

-

Теоретико-методичні засади розвитку освіти різних категорій дорослого населення (2017–2019 рр.)
Підготовлено
продукцію
З них

1
-

1
-

7
-

5
-
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2
-

інше**

23

22

каталоги

21

довідники

20

мовні, лінгвістичні словники

19

енциклопедії (енциклопедичні словники)

18

Усього

17

у тому числі

атласи; навчальні карти; електронні засоби навчального
призначення, та ін.)
інше**

16

у тому числі
підручники
навчальні посібники (навчально-методичні, навчальні
наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі
зошити)
ігрові посібники;
засоби навчання (навчально-наочні

15

Довідкова продукція

навчальні програми

14

Навчальна продукція

Усього

інше**

13

практичні порадники

12

методичні рекомендації

11

методичні посібники

10

усього

9

інше**

8

збірники наукових праць

7

препринти

6

видані за кордоном

інше**

5

усього

нормативні, нормативно-інструктивні видання

4

усього

інструкції

3

Усього
2

у тому числі
моног
рафії

стандарти

у тому числі

1

Виробничо-практична
продукція
у тому числі

Наукова продукція

практичні посібники

Офіційна
продукція

26

27

28

29

30

друковані та
електронні
видання

Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу (2017–2019 рр.)
Підготовлено
продукцію
З них
друковані та
електронні
видання

1

1

2

2

-

-

-

-

5

4

1

-

-

Психологіч-ний супровід навчання різних категорій дорослого населення (2017-2019 рр.)
Підготовлено
продукцію
З них
друковані та
електронні
видання
Усього
підготовлено

1

1

-

-

4

4

4

17

2

1

1

-

-

-

9

1

7
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5

4

1

Таблиця ІІ.5.2.

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у2019 році
(частина ІІ: статті)
Кількість статей (одиниці)
у тому числі за мовами
статей:

у тому числі за видами видань:
матеріали
конференцій
(інших науковопрактичних
заходів)

наукові періодичні видання
вітчизняні, у т.ч. з зарубіжними
партнерами

польська

інші (уточнити які)

індексують
ся у Scopus
і Web of
Science
Core
Collection

індексують
ся в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей,
які
враховано
у графі 8)

14

15

16

17

18

-

-

-

-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

4

3

1

1

2

-

1

1

-

6

1

-

Усь
о-го

141

Усь
о-го

з них
індексую
ться у
Scopus і
Web of
Science
Core
Collectio
n

з них
опублікован
их вченими
установи
спільно з
зарубіжним
и авторами

французька

індексують
ся у Scopus
і Web of
Science
Core
Collection

індексують
ся в інших
наукометричних
базах
даних**
(окрім
статей,
які
враховано
у графі 5)

2

Усь
о-го

1
Теоретичні й
методичні
засади
професійного і
особистісного
розвитку
вчителя в
контексті Нової
української
школи (20192021)

внесені
до
Перелік
у
науков
их
фахови
х
видань
Україн
и

англійська

усьо
го*

з них:
німецька

з них:

українська

Тема
наукового
дослідження,
термін
виконання

зарубіжні

Тенденції
розвитку освіти
дорослих у
розвинених
країнах світу
(2017–2019 рр.)

32

24

10

1

8

5

1

2

3

-

23

9

8

6

2

-

3

2

-

17

-

24

3

7

4

1

2

1

1

Психологічний
супровід
навчання різних
категорій
14
дорослого
населення (20172019 рр.)

6

6

-

-

7

-

7

1

Усього*

49

29

5

11

11

4

10

24

Теоретикометодичні
засади розвитку
освіти різних
28
категорій
дорослого
населення(2017–
2019 рр.)
Технології
навчання
дорослих в
умовах
8
формальної і
неформальної
освіти (2017 –
2019 рр.)

89

142

2

-

-

-

3

62

17

-

-

1(російська)

1

11

-

1

-

-

-

1

-

1

Таблиця ІІ.5.3.

Продукція, опублікована в ході виконання наукових досліджень у 2019 році
(частина ІІІ: тези доповідей)
Кількість тез доповідей (одиниці)
у тому числі за видами науково-практичних заходів:

французька

польська

інші
(уточнити які)

Усього*

німецька

Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених
країнах світу (2017–2019 рр.)
Теоретико-методичні засади
розвитку освіти різних
категорій дорослого
населення(2017–2019 рр.)
Технології навчання дорослих
в умовах формальної і
неформальної освіти (2017 –
2019 рр.)
Психологічний супровід
навчання різних категорій
дорослого населення (20172019 рр.)

англійська

1

українська

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

у тому числі за мовами:

8

9

10

11

12

13

--

22

1

-

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

1(російська)

10

-

-

11

-

-

-

-

-

6

6

-

-

11

-

-

-

-

-

46

45

1

-

60

1

-

-

-

1

міжнародні
усього* всеукраїнські,
усього
усього

у т.ч. за місцем
інші,
проведення:
усього
за
в Україні
кордоном
5
6
7

2

3

4

23

2

21

20

1

17

8

9

9

11

1

10

11

5

62

16
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Таблиця ІІ.6.

Дані щодо найбільш вагомих результатів наукових досліджень у 2019 році
(до 3-х найменувань підготовленої продукції)
№
з/п

1

Тема наукового
дослідження, вид і
термін виконання
Тенденції розвитку
освіти дорослих у
розвинених країнах
світу
РК № 0117U001070
(2017–2019 рр.)

Складники та
рівні освіти*

Науковий результат
дослідження

Освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна
освіта

Охарактеризовано
провідні тенденції
розвитку освіти дорослих
у розвинених країнах
світу у другій половині
ХХ – на початку ХХІ ст.
Визначено соціальноекономічні передумови
розвитку освіти дорослих
у сучасному суспільстві.
Простежено динаміку
впливу досліджень
міжнародних організацій
на розвиток національних
систем освіти дорослих.
Представлено історикопедагогічний аналіз
розвитку освіти дорослих
у розвинених країнах, що
має на меті виявлення
специфічних
особливостей в різні
історичні періоди.
Досліджено
функціонування систем
освіти дорослих через
взаємозв’язок її

Назва підготовленої
продукції,
її вид та обсяг,
електронний лінк
Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених
країнах світу: монографія,
612 с.
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Очікуваний
соціальний ефект

Сфера
впровадження

Споживачі
продукції

Сприятиме
гармонійному
поєднанню
локального і
глобального
компонентів у
вітчизняній освітній
політиці у галузі
освіти дорослих у
контексті інтеграції
до європейського й
світового освітнього
простору;
осмисленню
зарубіжного досвіду,
й увиразнення його
значення для
розвитку освіти
дорослих у
глобальному
просторі; актуалізації
необхідності
проведення подібних
досліджень в Україні.

регіональна

Розробники
освітньої
політики,
науковці,
керівники
закладів освіти,
викладачі й
студенти
закладів вищої
освіти, фахівці
з освіти
дорослих

2

Теоретико-методичні
засади розвитку
освіти різних
категорій дорослого

Освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна

структурних компонентів,
що дозволило визначити
її функції і принципи,
здійснити аналіз
структури формальної і
неформальної освіти
дорослих, встановити
залежність ефективності
функціонування системи
освіти дорослих від
динаміки освітньої
політики, в якій соціальне
партнерство між
державою, суспільством
та бізнесом має
визначальне значення.
Розглянуто андрагогічні
особливості, основні
принципи та технології
навчання дорослої
людини, обґрунтовано їх
гуманістичну
спрямованість та
демократичність.
Проаналізовано підходи
до підготовки андрагогів
для неформальної освіти.
Подано рекомендації
щодо використання
конструктивних ідей
розвитку освіти дорослих
в Україні з урахуванням
зарубіжного досвіду.
Обґрунтовано професійну
компетентність
економічно активного
населення; висвітлено

«Розвиток професійної
компетентності економічно
активного населення:
андрагогічний аспект»
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Посилення
соціальної активності
безробітних, їхньої
мотивації
до

Навчальні
підрозділи
підприємств,
організацій,

Фахівці центрів
зайнятості,
спеціалісти з
навчання

3

населення

освіта

Технології навчання
дорослих в умовах
формальної і
неформальної освіти
РK 0117U001072
(2017 – 2019)

Вища освіта
Освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна
освіта

організаційнометодичний аспект
професійної підготовки
персоналу підприємств,
організацій та установ;
охарактеризовано
особливості професійного
навчання зареєстрованих
безробітних і
створення центрів освіти
дорослих в Україні. В
окремому розділі
посібника
висвітлено особливості
організації та проведення
тренінгу та навчальних
ігор з
розвитку професійної
компетентності
економічно активного
населення.
Окреслено можливості
професійного розвитку
педагогічних працівників
на основі розроблених
технологій навчання в
умовах формальної і
неформальної освіти;
представлено авторські
технології професійного
розвитку педагогів:
технологію опанування
сучасними методами і
формами в освіті;
технологію розвитку
мовнокомунікативної
компетентності

– 160 с. (8,0 др.арк.)
Режим доступу:
https://lib.iitta.gov.ua/710502/
1/%D0%9F%D0%BE%D1%8
1%D1%96%D0%B1%D0%B
D%D0%B8%D0%BA%20_%
D0%92%D0%BE%D0%BB%
D1%8F%D1%80%D1%81%D
1%8C%D0%BA%D0%B0%2
0%D0%9E.%20%20%D0%A1
..pdf

оволодіння
професійними
знаннями, вміннями
та
навичками, надання
їм
можливості
творчої
самореалізації,
індивідуалізації через

центрів
підвищення
кваліфікації
закладів
формальної і
неформальної
освіти
дорослих.

персоналу на
підприємствах,
в організаціях
та установах,
педагогічні та
науковопедагогічні
працівники
закладів освіти.

Технології
навчання
дорослих
в
умовах
формальної і неформальної
освіти: практичний посібник
(14,0 друк. арк.).
https://lib.iitta.gov.ua/

Підвищення
рівня
фахових
компетентностей
педагогічного
персоналу: культури
діалогічної взаємодії,
мовної
компетентності,
критичного
мислення, соціальної
і
громадянської
активності,
інноваційності
мислення,
педагогічної
майстерності,

Заклади вищої
педагогічної
освіти, заклади
перед фахової
освіти,
інститути
післядипломно
ї педагогічної
освіти,
мистецькі
факультети
закладів вищої
освіти, вчителі
закладів
середньої
освіти

Викладачі
закладів вищої
педагогічної
освіти,
передфахової
освіти,
педагоги
гуманітарних,
філологічних,
культурологгічних,
мистецьких
дисциплін,
майбутні
доктори
філософії
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викладачів-дослідників в
умовах формального
навчання; технологію
формування
полікультурної
компетентності
викладачів вищих
закладів освіти;
технологію творчого
використання досвіду
науково-педагогічних
шкіл у неформальній
освіті педагогів;
технологію використання
засобів музейної
педагогіки у
неформальній освіті
педагогічного персоналу
тощо.

інноваційної
культури
з
урахуванням
пріоритетів
Нової
української школи,
актуалітетів
педагогічної освіти і
освіти дорослих.

*Дошкільна освіта
Початкова освіта
Базова середня освіта
Профільна середня освіта
Позашкільна освіта,
Спеціалізована освіта
Професійна (професійно-технічна освіта)
Фахова передвища освіта
Вища освіта
Освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта
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педагогічного
фаху, вчителі
загальноосвітні
х
закладів,
методисти
інститутів
післядипломної
педагогічної
освіти, тренери
навчання
дорослих.

Таблиця ІІ.7.

Відомості щодо результатів створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності
Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

«Тенденції розвитку
освіти дорослих у
розвинених країнах
світу» (2017–2019
рр.)

Неперервна
педагогічна освіта в
зарубіжних країнах:
інформаційноаналітичні матеріали /
Авшенюк Н.М.,
Годлевська К.В.,
Дяченко Л.М., Котун
К.В., Марусинець
М.М., Огієнко О.І.,
Постригач Н.О.,
Пилинський Я.М.; за
заг.ред.
Н.М. Авшенюк. –
Київ: ТОВ «ДКС
Центр», 2018 – 150 с.
Компетентнісний
підхід до підготовки
педагогів у зарубіжних
країнах: теорія і
практика: монографія /
Н.М. Авшенюк,
Т.М. Десятов, Л.М.
Дяченко, Н.О.
Постригач, Л.П.
Пуховська, О.В.

Компетентнісний
підхід до підготовки
педагогічного
персоналу у
зарубіжних країнах
РК №0111U000189

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір
№90685 від 15.07.2019 р.

–

–

Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір
№90899 від 19.07.2019 р.

–

–
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Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Теоретико-методичні
засади розвитку
освіти різних
категорій дорослого
населення,
2017-2019 рр.

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Сулима. –
Кіровоград: ІмексЛТД,2014 – 280 с.
Стаття «Формування
андрагогічної
компетентності
викладачів освіти
дорослих у процесі
професійної
підготовки» Калюжна
Т.Г.
Науковий твір
«Методики
саморозвитку
англомовної
компетентності
майбутнього педагога
в контексті
європейських
орієнтирів» Піддячий
В.М.
Монографія «Системи
професійного розвитку
менеджерів у
транснаціональних
корпораціях: досвід
Німеччини і Польщі»
Баніт О.В.
Стаття «Аксіологічний
аспект навчання у
вищій професійній

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Св-во Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України № 91393
від 08.08.2019 р.

Св-во Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України № 92754
від 09.10.2019 р.

Св-во Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України № 90161
від 25.06.2019 р.

Св-во Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України № 91396
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Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Естетичні та етичні
чинники розвитку
професійного
досвіду викладачів
вищих педагогічних
навчальних закладів
РK 0114U003167
(2014-2016 рр.)

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

школі»
Калюжна Т.Г.
Фольклористика у
класичних
університетах України
(друга половина ХІХ –
початок ХХІ ст.): навч.
посіб. / Мирослава
Петрівна Вовк. – К.:
Інститут педагогічної
освіти і освіти
дорослих НАПН
України, 2014. – 202 с.
Розвиток
професійного досвіду
викладачів вищих
педагогічних
навчальних закладів
на етико-естетичних
засадах: монографія /
Г.Г. Філіпчук
(передмова), Г.І.
Сотська, С.О.
Соломаха, Н.С.
Гомеля, М.П. Вовк,
Ю.В. Грищенко, Н.О.
Філіпчук, Т.В.
Котирло; за наук. ред.
Л.Б. Лукянової. – К.:
Талком, 2016. – 272 с.
Фольклористика у

від 08.08.2019 р.

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір
№93891 від 13.11.2019

Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір
№90427 від 02.07.2019

Свідоцтво про реєстрацію
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Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Технології навчання
дорослих в умовах
формальної і
неформальної
освіти» РK
0117U001072
(2017-2019 рр.)

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

класичних
університетах України
(друга половина ХІХ –
перше десятиліття
ХХІ ст.): теорія і
практика : монографія;
за наук. ред.
проф. О.М. Семеног /
Мирослава Петрівна
Вовк. – К.: Ін-т
обдарованої дитини,
2014. – 419 с.
Розвиток музичної
освіти в Україні
(ХVІІІ-ХХ ст.).:
персонологічний
вимір: монографія /
М.П. Вовк, Ю.В.
Грищенко, Н.О.
Філіпчук, Т.В.
Котирло. – К.: Талком,
2017 – 176с.
Технології
професійного розвитку
педагогів в умовах
формальної і
неформальної освіти:
практичний посібник /
М.П. Вовк, Г.І.
Сотська, Н.О.
Філіпчук, Ю.В.

авторського права на твір
№90313 від 01.07.2019

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір
№90315 від 01.07.2019

Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір
№90429 від 02.07.2019
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Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Психологічний
супровід навчання
різних категорій
дорослого населення,
2017-2019 рр.

Тенденції
професійного
розвитку вчителів у
країнах
Європейського
Союзу і Сполучених

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Грищенко, С.О.
Соломаха, Л.Ю.
Султанова, Н.С.
Гомеля. – К.: Талком,
2019. – 320с.
Літературний
письмовий твір
наукового характеру
(Павлик Н. В.
«Духовнопсихологічний
супровід випускників
закладів вищої освіти,
спрямований на
гармонізацію
характерологічного
розвитку
особистості»).
Літературний
письмовий твір
наукового характеру
(Павлик Н. В.
«Психологія
гармонізації характеру
в юнацькому віці»)
Авшенюк Н.М.
Тенденції розвитку
транснаціональної
вищої освіти у другій
половині ХХ – на
початку ХХІ ст.:

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Подана заявка на отримання
авторського права
20.12.2019 р.

–

–

Свідоцтво № 93188 від
18.10.1019 р.

Свідоцтво № 93189 від
18.10.1019 р

–
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Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Штатах Америки РК
№ 0114U003166
(2014–2016 рр.)

монографія; за наук.
ред. Лещенко М.П. /
Наталія Миколаївна
Авшенюк. – К.:
Інститут обдарованої
дитини, 2015 – 610 с.

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

Дяченко Л. М.
–
Психологопедагогічна підготовка
майбутніх учителів
загальноосвітніх шкіл
в університетах
Федеративної
Республіки Німеччина:
стан і реалії: метод.
рек. / Л. М. Дяченко. –
Київ: ДКС центр,
2016. – 84 с.
Постригач Н. О.
–
Тенденції розвитку
педагогічної освіти у
країнах Південної
Європи на межі ХХ –
ХХІ століть: програма
спецкурсу /
Н. О. Постригач;
Інститут педагогічної
освіти і освіти
дорослих НАПН
України. – Тернопіль:

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Подана заявка на отримання
авторського права
20.12.2019 р.

–

–

Подана заявка на отримання
авторського права
20.12.2019 р.

–

–
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Тема наукового
дослідження,
термін виконання

Об’єкт права
інтелектуальної
власності

Отримані свідоцтва про
реєстрацію об’єктів
авторського права на
твір у звітному році
(зазначити вихідні дані
документу)

Подано заявок на
реєстрацію об’єктів
авторського права на твір
(зазначити вихідні дані
документу)

Тернограф, 2015. – 36
с.
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Отримані патенти на
винаходи, корисні
моделі у звітному
році (зазначити
вихідні дані
документу

Подано заявок на
реєстрацію
винаходів, корисних
моделей, (зазначити
назву, вихідні дані)

Пріоритетні
напрями
наукових
досліджень
(тематика)*

2.
25.Теоретикометодичні засади
освіти дорослих.
«Теоретикометодичні засади
розвитку освіти
різних категорій
дорослого
населення»
25.Теоретикометодичні засади
освіти дорослих.
«Технології
навчання

+

+

1
+
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За угодами

Місцевими органами
управління освітою

серед них

Обласними органами
управління освітою

Складники та рівні освіти**

МОН України

Кількість експериментів за рівнями

Усього

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

Академічний
(за рішенням Президії
НАПН України)

Всеукраїнський
(за рішенням МОН
України)

Освіта дорослих, у тому
числі післядипломна освіта

Вища освіта

Фахова передвища освіта

Професійна (професійнотехнічна) освіта

Спеціалізована освіта

Позашкільна освіта

Профільна середня освіта

Базова середня освіта

Початкова освіта

Дошкільна освіта

№
з/
п
1.
Усього

Таблиця ІІІ.1.

Кількісна характеристика експериментів
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Кількість
експериментальних
закладів освіти, установ,
організацій
серед них
затверджено

+

1
1
3
3

1
8
8

3.

4.

дорослих в
умовах
формальної і
неформальної
освіти»
25.Теоретикометодичні засади
освіти дорослих.
«Психологічний
супровід
навчання різних
категорій
дорослого
населення»
9. Вища освіта.
«Теоретичні й
методичні засади
професійного і
особистісного
розвитку
вчителя в
контексті Нової
української
школи»

Усього

+
1

1

9

9

1

5

5

4

25

25

1

+

4

** Експерименти пріоритетного напряму 25.Теоретико-методичні засади освіти дорослих: «Теоретико-методичні засади розвитку освіти
різних категорій дорослого населення» та «Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти» охоплюють 2
складника/рівня освіти: вища освіта та освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

156

Таблиця ІІІ.2.

Загальна характеристика експериментів за їх рівнями
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

№
з/п

Тема
експериментальної
роботи, термін
проведення
експерименту

Складники та
рівні освіти

Пріоритетний
напрям
наукових
досліджень
(тематика)*

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

Нормативно-правовий документ, на
підставі якого проводився
експеримент (наказ МОН України,
постанова Президії НАПН України,
рішення вченої ради підвідомчої
установи)

Кількість закладів,
установ, організацій,
в яких проводиться
експеримент

Експерименти рівня підвідомчої установи

1.
«Теоретикометодичні засади
розвитку освіти
різних категорій
дорослого
населення»
(2017-2019)

Вища освіта;
Освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна
освіта

25.Теоретикометодичні
засади освіти
дорослих

Аніщенко О.В.,
завідувач
відділу
андрагогіки, д.
пед. наук,
професор

Рішення Вченої ради Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України
(протокол № 3 від 20.03.2017 р.)

«Технології
навчання дорослих
в умовах
формальної і
неформальної
освіти»
(2017 – 2019)

Вища освіта;
Освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна
освіта

25.Теоретикометодичні
засади освіти
дорослих

Вовк М.П.,
завідувач відділу
змісту і технологій
педагогічної
освіти, д. пед.
наук, с. н.с.

Рішення Вченої ради Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України
(протокол № 3 від 20.03.2017 р.)

3

2.
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8

3.

4.

«Психологічний
супровід навчання
різних категорій
дорослого
населення»
(2017 – 2019)
«Теоретичні й
методичні засади
професійного і
особистісного
розвитку вчителя в
контексті Нової
української школи»
(2019-2021)

Освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна
освіта

25.Теоретикометодичні
засади освіти
дорослих

Помиткін Е.О.,
завідувач відділу
психології праці, д.
псих. наук,
професор

Рішення Вченої ради Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України
(протокол № 3 від 20.03.2017 р.)

Освіта
9. Вища освіта
дорослих, у
тому числі
післядипломна
освіта

Лавріненко О.А.,
завідувач відділу
теорії і практики
педагогічної
освіти, д. пед. наук,
професор

Рішення Вченої ради Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
(протокол № 14 від 26.12.2019 р.)

158

9

5

Таблиця IV.1.

Упровадження результатів наукових досліджень

Тема
дослідження1

Термін
виконання

Упроваджені результати
дослідження2

Об’єкти впровадження
результатів
дослідження3

1

2

3

4

«Теоретикометодичні засади
розвитку освіти
різних категорій
дорослого
населення»
РК
№ 0117U001071

2017-2019

Інформація
щодо розміщення в
Електронній бібліотеці
НАПН України4
Електронна
Кількість
адреса видання в
завантажень з
Електронній
Електронної
бібліотеці НАПН
бібліотеки НАПН
України
України
5
6

За 2019 рік
Наукова продукція
Рукопис монографії «Освіта
різних категорій дорослого
ЗВО - 1
населення: теорія, досвід,
перспективи: монографія»
(18,0 др. арк.)
Виробничо-практична продукція
Рукопис практичного
посібника «ОрганізаційноЦентр освіти дорослих
педагогічні основи
-1
діяльності центрів освіти
дорослих» (8,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Навчання
Управління культури дорослих в умовах
1
неформальної освіти»
(9,0 др. арк.)
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-

-

-

«Теоретико2017-2019
методичні засади
розвитку
освіти
різних
категорій
дорослого
населення»
РК
№ 0117U001071

Рукопис практичного
посібника «Особистісний і
ЗЗСО – 2
професійний розвиток
вчителів вечірніх шкіл в
умовах неформальної
освіти» (8,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Освіта і просвіта
ЗДО - 2
батьків, членів родин» (10,0
др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій
Управління культури «Інформаційне
1
забезпечення освіти
окремих категорій
дорослих» (4,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій
«Педагогічні засади
організації просвіти батьків
у загальноосвітніх,
ЗПО (ЦДЮТ) - 1
позашкільних закладах»
(4,0 др. арк.)
За 2018 рік
Виробничо-практична продукція
Розвиток професійної
Режим
доступу:
компетентності економічно
https://lib.iitta.gov.ua/7
активного населення:
ЗВО - 1
10502/1/%D0%9F%D0
андрагогічний аспект:
%BE%D1%81%D1%9
практичний посібник / О. С.
6%D0%B1%D0%BD%
Волярська. – Київ: ІПООД
D0%B8%D0%BA%20
НАПН України, 2018. – 160
_%D0%92%D0%BE%
с.
D0%BB%D1%8F%D1
%80%D1%81%D1%8
160

-

-

-

-

351

C%D0%BA%D0%B0
%20%D0%9E.%20%2
0%D0%A1..pdf
За 2019 рік
Наукова продукція
«Технології
навчання дорослих
в умовах
формальної і
неформальної
освіти» РK
№0117U001072

2017-2019

Рукопис монографії
«Навчання дорослих в
умовах формальної і
неформальної освіти: теорія
і практика» (20,0 др. арк.)

ЗВО – 7
ІПОО – 1

https://lib.iitta.gov.ua/718
748/

-

Виробничо-практична продукція
Рукопис практичного
посібника «Технології
навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної
освіти» (14,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Технології
підготовки педагогічного
персоналу для роботи з
дорослим населенням» (8,0
др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій
«Мережеві технології
навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної
світи» (4,0 др. арк.).
Рукопис методичних
рекомендацій «Тренінгові
технології навчання
дорослих в умовах
формальної і неформальної
освіти» (4,0 др. арк.)

ЗВО – 7
ІПОО – 1

ЗВО – 7
ІПОО – 1

ЗВО – 7
ІПОО – 1

ЗВО – 7
ІПОО – 1
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https://lib.iitta.gov.ua/71
8746/

-

https://lib.iitta.gov.ua/718
749/

-

-

-

https://lib.iitta.gov.ua/718
751/

-

За 2019 рік
Наукова продукція
«Тенденції
розвитку освіти
2017–2019
дорослих у
розвинених
країнах світу»
РК
№
0117U001070

Рукопис монографії
«Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених
країнах світу» (25,5 др.арк.)

ЗВО – 8

-

-

Виробничо-практична продукція
Рукопис методичних
рекомендацій
«Професійний розвиток
педагогічного персоналу в
Австралії» (3,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій «Освіта
соціальних працівників:
досвід США» (2,0 др. арк.)

ЗВО – 7

http://lib.iitta.gov.ua/718
799/

-

-

-

ЗВО – 7

-

-

ЗВО – 7

-

-

ЗВО – 7

-

-

ЗВО – 7

-

-

ЗВО – 7

Навчальна продукція
Рукопис навчального
посібника «Професійна
підготовка виробничого
персоналу в розвинених
країнах Азії» (8 др. арк.)
Рукопис навчальної програми
«Перспективи розвитку освіти
дорослих в Україні (з
урахуванням досвіду США)»
(1,5 др.арк.)
Рукопис навчальної
програми «Неперервний
професійний розвиток
педагогічного персоналу в
ФРН» (1,0 др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Психолого162

педагогічна грамотність
батьків-вихователів дитячих
будинків сімейного типу»
(1,5 др.арк.)
Рукопис навчальної
програми «Підготовка
андрагогів в з арубіжних
країнах» (1,5 др. арк)

ЗВО – 7

-

-

За 2019 рік5
Наукова продукція:
«Психологічний
2017-2019
супровід навчання
різних
категорій
дорослого
населення» РК №
0117U001073

Рукопис монографії
«Психологічний супровід
навчання різних категорій
дорослого населення»
(23,15 др. арк.)

ЗЗСО – 2
ЗДО – 1
ЗВО – 2
ІППО – 2

http://lib.iitta.gov.ua/7189
16/1/%D0%9A%D0%BE
%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%82%D0%B8
%D0%B2%D0%BD%D0
%B0%20%D0%BC%D0
%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%B3%D1%80%D0
%B0%D1%84%D1%96%
D1%8F.docx

-

Науково-виробнича продукція
Рукопис методичного
посібника
«Геронтопсихологія
навчання особистості
похилого віку»
(8,0 др. арк.)

ЗВО –1

Рукопис практичного
посібника «Кар’єрне
консультування (12,0др.арк.)
Рукопис практичного
посібника «Психологічний
супровід особистісного
розвитку дорослих:

ЗВО – 2
ЗЗСО – 1
ЗЗСО –1
ЗДО – 1
ІПОО – 1
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https://lib.iitta.gov.ua/718
915/1/6%20ПОМИТКІН
%20ЕО%20РИБАЛКА%
20ВВ%20Геронтопсихо
логія%20навч%20особи
стості%20похилого%20
віку%202019%20%281%
29.pdf

https://lib.iitta.gov.ua/7
18438/
https://lib.iitta.gov.ua/718
921/1/посібник%20криз
и%203х%20редагований.pdf

-

13

-

подолання професійних
криз та характерологічних
дисгармоній»
(8,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій «Духовнопсихологічний супровід
дорослих, спрямований на
гармонізацію
характерологічного
розвитку особистості» (3,0
др. арк.)

ЗВО – 2

http://lib.iitta.gov.ua/7189
00/1/Метод.%20рек.%20
Павлик%20Дух.пс.%20супровід.pdf

-

За 2018 рік
Науково-виробнича продукція
2016-2018
«Моніторинг
якості педагогічної
освіти»
РК
№0116U001466

Рукопис практичного
посібника «Моніторингові
технології в педагогічній
освіті» (8,0 др. арк.)
Рукопис методичного
посібника «Педагогічний
досвід: моніторинг та
перспективи формування»
(8,0 др. арк.)
Рукопис «Методичні
рекомендації з моніторингу
якості педагогічної освіти
бакалаврів у вищих
навчальних закладах» (3,0
др.арк.)
Рукопис «Методичні
рекомендації з моніторингу
якості підготовки магістрів
педагогічного профілю»
(2,0 др.арк.)

ЗВО – 3
Наук.-метод. Центр
проф.-тех. освіти і
підвищення кваліфікації
інж. пед.прац. – 1
ЗВО – 2
ІППО – 1

http://lib.iitta.gov.ua/71
8918/

-

ЗВО – 2

http://lib.iitta.gov.ua/718917
/

-

-

-

ЗВО – 2

-

164

-

Навчальна продукція
Рукопис навчального
посібника «Якість
педагогічної освіти
України: тенденції і
перспективи» (8,0 др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Технології
моніторингу педагогічної
майстерності вчителя» (2,0
др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Моніторинг
якості педагогічної
практики майбутніх
учителів»
(2,0 др. арк.)

ЗВО – 3

-

-

ЗВО – 2
ІППО –1

-

-

ЗВО – 2
ІППО – 1

-

165

-

1

«Теоретикометодичні засади
розвитку освіти
різних категорій
дорослого
населення» РК
№ 0117U001071
«Тенденції
розвитку освіти
дорослих у
розвинених
країнах світу» РК
№ 0117U001070

упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено

166

упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено
підготовлено
упроваджено

Експертні
висновки

Державні стандарти
освіти, навчальні
плани
Аналітичні
матеріали, матеріали
до державних
доповідей

Електронні
ресурси

Довідкова
продукція

Навчальна
продукція

Виробничопрактична

Наукова
продукція

Офіційна

Термін
виконання

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

підготовлено
упроваджено

підготовлено

Рекомендації
міжнародних,
всеукраїнських
упроваджено
конференцій
Розпочато досліджень за
результатами завершених наукових
досліджень

підготовлено

2

упроваджено

Тема
дослідження1

підготовлено

Таблиця IV.2

Упровадження результатів наукових досліджень за видами продукції (одиниць)
Результати наукових досліджень2
Всього
результатів
наукових
досліджень

21
22
23
24
25

За 2019 рік3

2017-2019
1
1
7
7
1
8
8

2017-2019
1
1
2
2
5
5
1
8
8

«Технології
навчання
дорослих в
умовах
формальної і
неформальної
освіти» РK
№0117U001072
«Психологічний
супровід
навчання різних
категорій
дорослого
населення» РК №
0117U001073

2017-2019

-

-

1

1

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

5

2017-2019

-

-

1

1

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

4

33

33

За 2018 рік6
«Моніторинг
якості
педагогічної
освіти» РК
№0116U001466

2016-2018

-

-

-

-

5

5

2

2

-

-

Усього
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Таблиця IV.3.

Динаміка впровадження результатів наукових досліджень
Тема
дослідження,
термін
виконання1

Упроваджені результати
дослідження2

Кількість
об’єктів
впровадження
результатів
дослідження
(станом на
31 грудня
року, що
передує
звітному3)

Кількість
об’єктів
впровадження
результатів
дослідження
(станом на
31 грудня
звітного
року)4

1
Теоретикометодичні засади
розвитку
освіти
різних
категорій
дорослого
населення»
РК
№ 0117U001071
(2017-2019)

2
Рукопис монографії «Освіта
різних категорій дорослого
населення: теорія, досвід,
перспективи: монографія»
(18,0 др. арк.)
Розвиток
професійної
компетентності економічно
активного
населення:
андрагогічний
аспект:
практичний посібник / О. С.
Волярська. – Київ: ІПООД
НАПН України, 2018. –160с.
Рукопис
практичного
посібника
«Навчання
дорослих
в
умовах
неформальної освіти»
(9,0 др. арк.)
Рукопис
практичного
посібника «Освіта і просвіта
батьків, членів родин» (10,0
др. арк.)

3

4

Динаміка
Кількість
кількості
завантажень з
об’єктів
Електронної
впровадження
бібліотеки
результатів
НАПН
дослідження
України
(станом на
(станом на
31 грудня
31 грудня
звітного
року, що
5
року)
передує
звітному)6
5
6

Кількість
завантажень з
Електронної
бібліотеки
НАПН
України
(станом на
31 грудня
звітного
року)7
7

Динаміка
кількості
завантажень з
Електронної
бібліотеки
НАПН
України
(станом на
31 грудня
звітного
року)8
8

1
-

-

-

-

-

1

1

1

8

351

343

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-
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«Технології
навчання дорослих
в умовах
формальної і
неформальної
освіти» РK
№0117U001072
(2017-2019)

Рукопис
методичних
рекомендацій «Інформаційне
забезпечення освіти окремих
категорій дорослих» (4,0 др.
арк.)
Рукопис
методичних
рекомендацій «Педагогічні
засади організації просвіти
батьків у загальноосвітніх,
позашкільних закладах»
(4,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Організаційнопедагогічні основи
діяльності центрів освіти
дорослих» (8,0 др. арк.)
Рукопис монографії
«Навчання дорослих в
умовах формальної і
неформальної освіти: теорія
і практика» (20,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Технології
навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної
освіти» (14,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Технології
підготовки педагогічного
персоналу для роботи з
дорослим населенням»
(8,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій
«Мережеві технології
навчання дорослих в умовах
формальної і неформальної

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-
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«Тенденції
розвитку освіти
дорослих у
розвинених країнах
світу» РК №
0117U001070
(2017-2019)

світи» (4,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій «Тренінгові
технології навчання
дорослих в умовах
формальної і неформальної
освіти» (4,0 др. арк.)
Рукопис монографії
«Тенденції розвитку освіти
дорослих у розвинених
країнах світу» (25,5 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій «Професійний
розвиток педагогічного
персоналу в Австралії»
(3,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій «Освіта
соціальних працівників:
досвід США» (2,0 др. арк.)
Рукопис навчального
посібника «Професійна
підготовка виробничого
персоналу в розвинених
країнах Азії» (8 др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Перспективи
розвитку освіти дорослих в
Україні (з урахуванням
досвіду США)» (1,5 др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Неперервний
професійний розвиток
педагогічного персоналу в
ФРН» (1,0 др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Психолого-

-

8

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-
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«Психологічний
супровід навчання
різних категорій
дорослого
населення» РК №
0117U001073
(2017-2019)

«Моніторинг якості

педагогічна грамотність
батьків-вихователів дитячих
будинків сімейного типу»
(1,5 др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Підготовка
андрагогів в з арубіжних
країнах» (1,5 др. арк)
Рукопис монографії
«Психологічний супровід
навчання різних категорій
дорослого населення»
(23,15 др. арк.)
Рукопис методичного
посібника
«Геронтопсихологія
навчання особистості
похилого віку» (8,0 др. арк.)
Рукопис практичного
посібника «Кар’єрне
консультування» (12,0 др.
арк.)
Рукопис практичного
посібника «Психологічний
супровід особистісного
розвитку дорослих:
подолання професійних криз
та характерологічних
дисгармоній» (8,0 др. арк.)
Рукопис методичних
рекомендацій «Духовнопсихологічний супровід
дорослих, спрямований на
гармонізацію
характерологічного розвитку
особистості» (3,0 др. арк.)
Рукопис практичного

-

7

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3

-

-

13

13

-

4

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

4

-

-
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-

педагогічної
освіти» РК
№0116U001466
(2016-2018)

посібника «Моніторингові
технології в педагогічній
освіті» (8,0 др. арк.)
Рукопис методичного
посібника «Педагогічний
досвід: моніторинг та
перспективи формування»
(8,0 др. арк.)
Рукопис «Методичні
рекомендації з моніторингу
якості педагогічної освіти
бакалаврів у вищих
навчальних закладах»
(3,0 др.арк.)
Рукопис «Методичні
рекомендації з моніторингу
якості підготовки магістрів
педагогічного профілю»
(2,0 др.арк.)
Рукопис навчального
посібника «Якість
педагогічної освіти України:
тенденції і перспективи» (8,0
др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Технології
моніторингу педагогічної
майстерності вчителя» (2,0
др. арк.)
Рукопис навчальної
програми «Моніторинг
якості педагогічної практики
майбутніх учителів» (2,0 др.
арк.)

3
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

2
3
3
3
-
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Таблиця V.1.
Наукові періодичні видання,
засновником або співзасновником яких є Інститут
збірник наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи»
вид та назва періодичного видання

Назва періодичного видання іншою мовою
(мовами)
Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Тематична спрямованість – спеціальності,
за якими видання публікує наукові праці
Періодичність
Сфера розповсюдження (місцева,
регіональна, загальнодержавна, зарубіжна)
Мова (мови) видання:
– статті
– анотації
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Внесення до Переліку наукових фахових
видань України: дата і номер наказу МОН
України, категорія, галузь науки, галузь
знань, спеціальність / спеціальності
Міжнародний стандартний номер/номери
періодичного видання: ISSN Print, ISSN
Online, ISSN-L
Головний редактор: прізвище та ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD

Заступники головного редактора: прізвище
та ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD

Adult Education: Theory, Experience,
Prospects
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих
Національної
академії
педагогічних наук України
2009
Теоретичні,
методологічні,
методичні
проблеми освіти дорослих, зокрема зміст,
напрями, історія її розвитку, порівняльний
аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду
2 рази на рік
Загальнодержавна,зарубіжна
українська, англійська, польська
українська, англійська
КВ № 15425-3997 ПР від 24.06.2009 р.
КВ № 20056-9856 ПР від 01.07.2013 р.
KB № 24133-13973 ПР від 08.08.2019 р.
Наказ МОН України від 13.07.2015, № 747
«Про затвердження рішень Атестаційної
колегії Міністерства щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 30 червня
2015 р.»
2308-6386
Лук’янова Л.Б. – доктор педагогічних наук,
професор,
член-кореспондент
НАПН
України, директор Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих НАПН України,
Україна, ORCID іD:
https://orcid.org/0000-0002-0982-6162
Аніщенко О.В. – доктор педагогічних наук,
професор, завідувач відділу андрагогіки
Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, Україна,
ORCID іD http://orcid.org/0000-0002-61452321
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Відповідальний секретар: прізвище та
ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
Наявність у статей DOI (вказати префікс і
незмінну частину суфікса)
Перелік наукометричних і реферативних
баз даних, до яких включено видання: назва
бази, рік включення
Перелік інших баз даних, до яких включено
видання: назва бази, рік включення
Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон
Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Середній тираж (наклад) видання у
звітному році (для друкованих періодичних
видань)
Зміни, що відбулися у звітному році

Котирло Т.В. – старший науковий
співобітник відділу андрагогіки Інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих
НАПН України, Україна,
ORCID іD https://orcid.org/0000-0002-32565749
Загальна кількість: 13, із них 4 іноземні
члени
(Республіка
Польща,
Чеська
Республіка, ФРН)
http://adult-education-journal.com.ua/
10.21257/АЕ.2019.1.2294
Google Scholar
Реферативна
база
наукова"
Crossref
-

даних

"Україніка

04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9;
(044) 440-62-86, (044) 440-63-88 (відділ
андрагогіки)
2
100
1) Здійснено
перереєстрацію
фахового
збірника «Освіта дорослих: теорія, досвід,
перспективи» (свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу масової
інформації «KB № 24133-13973 ПР від
08.08.2019 р.).
2) Оновлено склад редколегії.
3) Здійснено модернізацію вебсайту
видання
(http://adult-educationjournal.com.ua/index.php/aej/about).

Додаткові відомості
Збірник наукових праць «Естетика і етика педагогічної дії»
вид та назва періодичного видання

Назва періодичного видання іншою мовою
(мовами)
Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Тематична спрямованість – спеціальності,
за якими видання публікує наукові праці
Періодичність

«Aesthetics and ethics of pedagogical action»
Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України;
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка
2011
2 рази на рік
174

Сфера розповсюдження (місцева,
регіональна, загальнодержавна, зарубіжна)
Мова (мови) видання:
– статті
– анотації
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Внесення до Переліку наукових фахових
видань України: дата і номер наказу МОН
України, категорія, галузь науки, галузь
знань, спеціальність / спеціальності
Міжнародний стандартний номер/номери
періодичного видання: ISSN Print, ISSN
Online, ISSN-L
Головний редактор: прізвище та ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD

Заступники головного редактора: прізвище
та ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD

Відповідальний секретар: прізвище та
ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
Наявність у статей DOI (вказати префікс і
незмінну частину суфікса)
Перелік наукометричних і реферативних
баз даних, до яких включено видання: назва
бази, рік включення
Перелік інших баз даних, до яких включено
видання: назва бази, рік включення

Загальнодержавна, зарубіжна.
Змішаними мовами: українська, англійська,
польська, німецька, французька, румунська,
словацька, чеська, болгарська, литовська,
фінська, данська
Англійська, українська, російська мови
КВ 23462-13302ПР від 22.06.2018 р.

Наказ Міністерства освіти і науки України
№793 від 04.07.2014 р.
01 Освіта, педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
ISSN 2226-4051 (Print)
ISSN 2616-6631 (Online)
Вовк М. П., доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник, завідувач
відділу змісту і технологій педагогічної
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України
http://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Сулаєва Н. В., доктор педагогічних наук,
доцент, декан психолого-педагогічного
факультету Полтавського національного
університету імені В.Г. Короленка
http://orcid.org/0000-0001-5066-8605
Лобач О. О., кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музики, Полтавський
національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка, Україна,
ORCID: http:// orcid.org/0000-0003-35773727
11 осіб, з них 2 – іноземні члени

www.aesthetethicpedaction.pnpu.edu.ua
10.33989/2226-4051.2019.19.1697..
10.33989/2226-4051.2019.20.1716..
Google Scholar (з 2015),
Index Copernicus (з 2016),
Ulrichsweb Global Serials Directory (з 2018)
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Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон

Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Середній тираж (наклад) видання у
звітному році (для друкованих періодичних
видань)
Зміни, що відбулися у звітному році

Місцезнаходження редакції: 04060, м. Київ,
вул. Максима Берлинського, 9.
vpee2011@ukr.net
miravovk79@gmail.com
(067) 258-02-96
2 випуски
200 примірників
1. Створення веб-сайту видання.
2. Зміна головного редактора і заступника
головного редактора.
3. Уточнення відомостей про членів
редакційної колегії відповідно до вимог.
4. Підготовка документів для
перереєстрації.

Додаткові відомості
Науковий журнал «Порівняльна професійна педагогіка»
вид та назва періодичного видання

Назва періодичного видання
іншою мовою (мовами)
Засновник (співзасновники)
Рік заснування
Тематична спрямованість –
спеціальності, за якими видання
публікує наукові праці
Періодичність
Сфера розповсюдження (місцева,
регіональна, загальнодержавна,
зарубіжна)
Мова (мови) видання:
– статті
– анотації
Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації: серія, номер
свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Внесення до Переліку наукових
фахових видань України: дата і
номер наказу МОН України,
категорія, галузь науки, галузь
знань,
спеціальність / спеціальності

Comparative Professional Pedagogy
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН
України, Хмельницький національний університет
2011
теоретико-методологічні засади порівняльної
педагогіки;
сучасні стратегії та тенденції розвитку освіти;
зарубіжний досвід вирішення соціальнопедагогічних проблем розвитку освітніх систем.
Чотири рази на рік
Зарубіжна
–
англійська
англійська, українська
КВ № 17801-6651Р від 29.03.2011

Наказ МОН № 1714 від 28.12.2017 р. / педагогічні
науки
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Міжнародний стандартний
номер/номери періодичного
видання: ISSN Print, ISSN Online,
ISSN-L
Головний редактор: прізвище та
ініціали, науковий ступінь, вчене
звання, посада, установа/заклад,
країна, ORCID iD
Заступники головного редактора:
прізвище та ініціали, науковий
ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD
Відповідальний секретар:
прізвище та ініціали, науковий
ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD
Загальна кількість членів
редакційної колегії, з них
іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
Наявність у статей DOI (вказати
префікс і незмінну частину
суфікса)
Перелік наукометричних і
реферативних баз даних, до яких
включено видання: назва бази, рік
включення

Перелік інших баз даних, до яких
включено видання: назва бази, рік
включення
Контактні дані редакції: поштова
та електронна адреси, телефон

ISSN Print 2308-4081
ISSN Onlinе 2353-9518
Бідюк Н.М. – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри практики іноземної мови та
методики викладання ХНУ, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-6607-8228

Авшенюк Н.М. – доктор педагогічних наук, старший
науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних
систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД
НАПН України, https://orcid.org/0000-0003-1012005X
Садовець О.В. – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри практики іноземної мови та методики
викладання ХНУ, https://orcid.org/0000-0002-8603-8952
18, з них 4 іноземних членів (Німеччина, Республіка
Польща, Угорщина, США)

http://khnu.km.ua/angl/j/
https://content.sciendo.com/view/journals/rpp/9/2/articlep1.xml
DOI: 10.2478
Включено до 25 міжнародних науковометричних баз
даних, а саме: Baidu Scholar, Cabell's Directory,
CEJSH (The Central European Journal of Social
Sciences and Humanities) (2014), CNKI Scholar (China
National Knowledge Infrastructure) (2016), CNPIEC –
cnpLINKer, Dimensions, EBSCO (relevant databases),
EBSCO Discovery Service, ERIC (Education Resources
Information Center), Genamics JournalSeek, Google
Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean
National Discovery for Science Leaders), Microsoft
Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris),
Publons, QOAM (Quality Open Access Market),
ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest),
TDNet, Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb,
WanFang Data, WorldCat (OCLC)
–

29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,
comprofped@gmail.com, +38 096 7233360 –
Комочкова Ольга Олександрівна – технічний
секретар, викладач ХНУ
Кількість випусків у звітному році,
4
з них об’єднаних випусків
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Середній тираж (наклад) видання
у звітному році (для друкованих
періодичних видань)
Зміни, що відбулися у звітному
році
Додаткові відомості

100
–
–

Електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога»
вид та назва періодичного видання

Назва періодичного видання іншою мовою
(мовами)

Засновник (співзасновники)

Рік заснування
Тематична спрямованість – спеціальності,
за якими видання публікує наукові праці
Періодичність
Сфера розповсюдження (місцева,
регіональна, загальнодержавна, зарубіжна)
Мова (мови) видання:
– статті
– анотації
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації:
серія, номер свідоцтва, дата реєстрації (для
друкованих періодичних видань)
Внесення до Переліку наукових фахових
видань України: дата і номер наказу МОН
України, категорія, галузь науки, галузь
знань, спеціальність / спеціальності
Міжнародний стандартний номер/номери
періодичного видання: ISSN Print, ISSN
Online, ISSN-L
Головний редактор: прізвище та ініціали,
науковий ступінь, вчене звання, посада,
установа/заклад, країна, ORCID iD

Іmage of the modern pedagogue
Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського;
Інститут педагогічної освіти та освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України
Журнал заснований офіційно 1 червня 1999
року, як електронне наукове видання – 22
травня 2017 року
Педагогічні науки
6 разів на рік
Україна
українська, англійська, польська, російська
українська, англійська, російська
-

Включено до Переліку електронних наукових
фахових видань України у галузі «Педагогічні
науки», категорія В, рішення Атестаційної
колегії Міністерства від 12 грудня 2017 року
(дод. 7 до наказу МОН України від 28.12.2017
№ 1714)
eISSN 2522-9729 (online)
Білик Надія Іванівна, доктор педагогічних
наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти
Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського, Україна; ORCID
iD http://orcid.org/0000-0003-2344-5347
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Заступники головного редактора: прізвище
та ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD

Відповідальний секретар: прізвище та
ініціали, науковий ступінь, вчене звання,
посада, установа/заклад, країна, ORCID iD
Загальна кількість членів редакційної
колегії, з них іноземних членів (країни
іноземних членів)
Веб-сайт видання
Наявність у статей DOI (вказати префікс і
незмінну частину суфікса)

Перелік наукометричних і реферативних
баз даних, до яких включено видання: назва
бази, рік включення

Перелік інших баз даних, до яких включено
видання: назва бази, рік включення
Контактні дані редакції: поштова та
електронна адреси, телефон

Кількість випусків у звітному році, з них
об’єднаних випусків
Середній тираж (наклад) видання у
звітному році (для друкованих періодичних
видань)

Зелюк Віталій Володимирович, кандидат
педагогічних
наук,
доцент,
ректор
Полтавського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
ім. М. В. Остроградського, Україна;ORCID
iD http://orcid.org/0000-0001-6359-9936
Лук’янова Лариса Борисівна, доктор
педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України, директор
Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих НАПН України, Україна; ORCID
iD https://orcid.org/0000-0002-0982-6162
Курмишева Ніна Іванівна, кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри
менеджменту освіти Полтавського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти
ім. М.В. Остроградського; ORCID iD
http://orcid.org/0000-0002-4944-5735
29, з яких 4 іноземних членів (Польщі – 3,
Республіки Білорусь – 1)
http://isp.poippo.pl.ua
M. V. Ostrogradsky Poltava Regional Institute
of In-Service Teacher Training присвоєно
префікс в системі Crossref 10.33272
Укладено договір з агентством CrossRef, з
2019 р. DOI журналу:
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019
Crossref (2018)
Index Copernicus Journals Master List (2018)
Bielefeld Academic (2017)
Seach Engine (BASE) (2017)
Google Академія (2017)
WorllCat (2017)
Наукова періодика України (1999)
Полтавський ОІППО,
вул. Соборності, 64-ж, м. Полтава, Україна,
36014
Тел. /факс: 0532) 56 38 52. E-mail:
root@poippo.pl.ua
Гол. ред.: (066) 033 1422;
e-mail: bilyk@poippo.pl.ua
6 випусків
-
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Зміни, що відбулися у звітному році

Додаткові відомості

1) Зареєстровано в Міжнародній системі
бібліографічних посилань CrossRef та
отримано префікс DOI для ПОІППО та для
журналу «Імідж сучасного педагога» DOI
10.33272/2522-9729 (2019 р.).
2) Журнал позитивно пройшов процес
оцінки й індексується в базі даних ICV.
Індекс Коперник вартість (ICV) 2018 =
53,33 (головн. ред. Білик Н.І.). (Повідомл.
від 17.09.2019 р.).
3) Величина індексу Гірша за Академією
Гугл (індекс х 10) станом на 31.12.2019 р.
Всі з 2014 р.
Статистика
1671
1045
цитування
h-індекс
14
11
i10-індекс
21
12
Готуються матеріали до отримання
журналом категорії Б
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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

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

3

круглі
столи

у тому числі
міжнародні

2

симпозіуми,
конференції
форуми
усього

у тому числі
міжнародні

1
Масові заходи,
включені до Плану
НАПН України
Усього
Масові заходи,
включені до Плану
Інституту (Центру)
НАПН України
Усього

усього

Організація та
проведення
масових заходів

з’їзди,
конгреси

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

4
1

5
1

6
13

7
10

8
6

9
1

10
3

11
-

12
3

13
-

14
-

15
-

16
1

17
-

18
27

19
12

1
1

1
1

13
4

10
3

6
2

1
-

3
3

-

3
2

-

-

-

1
-

-

27
12

12
5

1

1

4

3

2

-

3

-

2

-

-

-

-

-

12

5
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Таблиця VІ.2.

Участь у науково-практичних масових заходах (одиниць)*

Відділ андрагогіки
Відділ теорії і
практики
педагогічної освіти
Відділ змісту і
технологій
педагогічної освіти
Відділ зарубіжних
систем педагогічної
освіти і освіти
дорослих
Відділ психології
праці
Усього

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

3

1

13

8

4

1

6

1

1

2

1

7

6

13

11

1

-

1

-

-

4

2

9

4

3

-

2

7

3

43

30

10

2

9

* Проведених іншими установами, організаціями, закладами.
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-

2
2

-

у тому числі
міжнародні

у тому числі
міжнародні

2

Усього

усього

інші види
заходів

у тому числі
міжнародні

виставки

усього

1

круглі
столи

у тому числі
міжнародні

Назви структурних
підрозділів

симпозіуми,
конференції
форуми

усього

з’їзди,
конгреси

Види масових заходів
наукові
педагогічні
семінари
читання

18

19

26

10

3

2

7

6

15

11

20

6

71

35

Таблиця VII.1.1.

всього

за державним
замовленням

за державним
замовленням

на умовах контракту

всього

за державним
замовленням

на умовах контракту

всього

6

8

1

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

7

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.00.04 – «Теорія і
методика професійної
освіти»

1

1

-

1

1а

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1а

-

1а

-

19.00.07 –
«Педагогічна та
вікова психологія»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

3

6

9

1+
1а

-

1

100

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2+
1а

7

9+
1а

-

із захистом
дисертацій
з поданням
до захисту
ефективність
роботи (у %)

всього

2

із захистом
дисертацій
з поданням
до захисту

4

011-«Освітні,
педагогічні
науки»
053«Психологія»
13.00.01
«Загальна
педагогіка
історія
педагогіки»

всього

ефективність
роботи (у %)

на умовах контракту

всього

2.

за державним
замовленням

Прийом

на умовах контракту

1.

Відраховано

Випуск

Чисельність
докторантів
(на кінець
звітного
року)

за державним
замовленням

№ Шифр і назва
з/п
спеціальності

Чисельність
докторантів
(на початок
року)

Чисельність здобувачів

Наукові консультанти

Підготовка здобувачів (доктор наук) на науковому рівні вищої освіти

–
та

УСЬОГО:

А- надання академічної відпустки (Шахрай Т.О.)
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Таблиця VII.1.2.

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (випуск аспірантів)
Випуск аспірантів
за державним замовленням
на умовах контракту

з поданням
до захисту

РАЗОМ (чол.)

ефективність роботи

всього

із захистом
дисертацій

з поданням
до захисту

всього

(у %)

всього

у т.ч. за державним
замовленням

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1а

-

-

1а

-

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

2

1а

-

-

-

-

-

1а

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

-

1

1

-

1

2

-

-

-

1

-

1

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

100

-

-

-

-

1

-

1

1а

-

-

2 2+1а 50

-

-

19.00.07 –
«Педагогічна та
1
1
1
вікова
психологія»
УСЬОГО
9
8
1
17
17 26 1а
А- надання академічної відпустки (Хохліна І.В., Рудан С.І.)
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1+1а 100

2+1а -

РАЗОМ (чол.)

із захистом
дисертацій

14

із захистом
дисертацій
з поданням
до захисту

всього

-

(у %)

РАЗОМ

14

із захистом
дисертацій
з поданням
до захисту

без відриву від
виробництва

-

всього

з відривом від
виробництва

без відриву від
виробництва

всього

13.00.04 – «Теорія і
методика
професійної освіти»

з відривом від
виробництва

без відриву від
виробництва

2.

без відриву від
виробництва

5

всього
1.

з відривом від
виробництва

5

спеціальності

011-«Освітні,
педагогічні
науки»
053«Психологія»
13.00.01
–
«Загальна
педагогіка та
історія
педагогіки»

на умовах
контракту

з відривом від
виробництва

№ Шифр і назва
з/п

за державним
замовленням

Відра
ховано
ефективність роботи

Загальна чисельність аспірантів
(на початок року)

Таблиця VII.1.3.

Наукові
керівники

всього

з відривом від
виробництва

-

4

4

5

6

6

-

17+1а

-

3

-

-

-

-

1

1

1

2

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1а

1а

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

1

1

1

-

5

-

5

6

19+1а

-
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8+1а 8+1а

РАЗОМ

без відриву від
виробництва

1

без відриву від
виробництва

з відривом від
виробництва

1

всього

РАЗОМ

1

з відривом від
виробництва

10

всього

без відриву від
виробництва

19.00.07 – «Педагогічна та
вікова психологія»
УСЬОГО

на умовах
контракту

всього

13.00.04 – «Теорія і методика
професійної освіти»

за державним
замовленням

без відриву від
виробництва

011-«Освітні, педагогічні
науки»
053- «Психологія»
13.00.01
–
«Загальна
педагогіка
та
історія
педагогіки»

на умовах
контракту

з відривом від
виробництва

2.

спеціальності

за державним
замовленням

канд.н., ст.н.с./
доц.

1.

Шифр і назва

(на кінець року)

докт.н., проф./
с.н.с., доц.

№
з/п

Загальна чисельність аспірантів

Прийом

17+1а 23+1а
1

-

Загальна чисельність
здобувачів

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (прийом аспірантів)

-

3

-

1а

-

19+1а 27+2а

-

Таблиця VII.1.4.

Працевлаштування аспірантів та докторантів установи,
які навчалися за державним замовленням

Не працюють

1

-

-

-

-

1

-

-

1

Іншої форми
власності

Приватні

Комунальні

Приватні

Державні

Іншої форми
власності
Комунальні

У
підвідомчих
установах
НАПН

Усього

Інших
установах,
організаціях

У закладах освіти

Державні

спеціальності

Працевлаштування

Без відривом від виробництва

Шифр і назва
Усього

№ з/п

З відривом
від виробництва

Аспіранти/Докторанти

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1
1

-

АСПІРАНТИ
13.00.04 – «Теорія і методика професійної
освіти»

19.00.07 – «Педагогічна та вікова
психологія»
УСЬОГО:

ДОКТОРАНТИ
1.

011-«Освітні, педагогічні науки»
УСЬОГО:

1
1

1
1

-

-

186

-

1

-

Таблиця VII.1.5.

Впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу у
підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів установи

№
з/п

За державним На умовах
замовленням контракту

Показники

Прийом аспірантів
Кількість жінок прийнятих до аспірантури
Питома вага жінок прийнятих до аспірантури від
3.
загальної кількості прийому
4. Випуск аспірантів
Кількість жінок, які завершили навчання в
5.
аспірантурі
Питома вага жінок, які завершили навчання в
6.
аспірантурі від загальної кількості випуску
7. Прийом докторантів
8. Кількість жінок прийнятих до докторантури
Питома вага жінок прийнятих до докторантури від
9.
загальної кількості прийому
10. Випуск докторантів
Кількість жінок, які завершили навчання у
11.
докторантурі (з числа випуску)
Питома вага жінок, які завершили навчання у
12.
докторантурі від загальної кількості випуску
1.
2.

187

Усього

1
1

5
5

6
6

100

100

100

1

2

3

1

2

3

100

100

100

1
-

1
1

2
1

-

100

50

1

-

1

1

-

1

100

-

100

Таблиця VІІ.3.1.

Підвищення кваліфікації для осіб з вищою освітою в 2019 році

Галузь знань і
спеціальність

Тема (напрям, найменування)

Вид
підвищення
кваліфікації

Форма
підвищення
кваліфікації

Обсяг
(тривалість),
годин та / або
кредитів
ЄКТС

Чисельність слухачів, осіб
зараховано випущено відраховано

За державним замовленням

Галузь знань 01
Освіта. Педагогіка

Усього (за державним замовленням)
За кошти фізичних та юридичних осіб, інші джерела
Підвищення кваліфікації для
Підвищення
Очно150 год /
108
осіб з вищою освітою
кваліфікації
дистанційна 5 кредитів
наукових,
науковопедагогічних і
педагогічних
працівників
Усього (за кошти фізичних та юридичних осіб) 108
РАЗОМ 108

188

108

-

108
108

-

Таблиця VII.4.1.

Робота постійно діючої спеціалізованої вченої ради, створеної з метою
присудження ступеня доктора / кандидата наук
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України
Д 26.451.01
(шифр спеціалізованої вченої ради)

Шифр і назва наукових
спеціальностей
1.13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки
2.13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
Усього:

Захищено дисертацій

Кількість
проведених
засідань

усього

2

2

1

1

4

5

1

4

6

7

2

5

у т.ч.
докторських кандидатських

Робота постійно діючої спеціалізованої вченої ради, створеної з метою
присудження ступеня доктора / кандидата наук
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України
К 26.451.02
(шифр спеціалізованої вченої ради)

Шифр і назва наукових
спеціальностей
19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія
Усього:

Захищено дисертацій

Кількість
проведених
засідань*

усього

3

3

–

3

3

3

–

3

*

у т.ч.
докторських кандидатських

Кількість проведених засідань і розглянутих дисертацій вказується відповідно до
підпункту 4.1. пункту 4 «Положення про спеціалізовану вчену раду», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 14 вересня 2011 р. № 1059.
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Таблиця VII..4.3.
Робота спеціалізованої вченої ради Д 26.451.01
за науковими спеціальностями
(шифр спеціалізованої вченої ради)

Кількість
авторефератів
укр.мовою

Кількість
дисертацій, що
знаходяться на
розгляді в рад

Шифр і назва наукових
спеціальностей

Кількість переатестацій
Кількість
дисертацій
укр.мовою

Захист дисертацій

1

–

–

–

–

1

1

5

1

–

–

–

–

1

1

5

2

–

–

–

–

2

2

10

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

усього

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

ДОКТОРСЬКІ
1.13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки
2.13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
УСЬОГО:

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / КАНДИДАТСЬКІ
1.13.00.01 – загальна педагогіка та
історія педагогіки
2.13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
УСЬОГО:

1

–

–

–

–

1

1

5

4

–

–

–

–

4

4

5

5

–

–

–

–

5

5

10
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Робота спеціалізованої вченої ради К 26.451.02 за науковими спеціальностями
(шифр спеціалізованої вченої ради)

Кількість
авторефератів
укр.мовою

Кількість
дисертацій, що
знаходяться на
розгляді в рад

Кількість переатестацій
Кількість
дисертацій
укр.мовою

Захист дисертацій

19.00.07 – педагогічна та вікова
психологія

3

–

–

–

–

3

3

4

УСЬОГО:

3

–

–

–

–

3

3

4

Шифр і назва наукових
спеціальностей

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

усього

з позитивним
рішенням

з негативним
рішенням

ДОКТОРСЬКІ
УСЬОГО:
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / КАНДИДАТСЬКІ
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Таблиця VII.4.4.
Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
спеціалізованою вченою радою Д 26.451.01
(шифр спеціалізованої вченої ради)

працівниками
закладів вищої освіти

працівниками
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

працівниками інших установ

–

1

–

–

1

–

1

–

–

1

–
–
–
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / КАНДИДАТСЬКІ
–
–
–
–

2

–

–

2

1

–

–

1

–

–

–

–

1

–

3

4

–

–

–

–

2

–

3

5

докторантами /
аспірантами
(з випуску звітного
року)
Шифр і назва наукових
спеціальностей
за державним
на умовах
замовленням
контракту

1.13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки
2.13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
УСЬОГО:
1.13.00.01 – загальна педагогіка
та історія педагогіки
2.13.00.04 – теорія і методика
професійної освіти
УСЬОГО:

–

–

–

–

співробітниками
інституту

працівниками інших
установ НАПН України

Кількість дисертацій, захищених:

ДОКТОРСЬКІ
–
–

–
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Усього

Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
спеціалізованою вченою радою К 26.451.02
(шифр спеціалізованої вченої ради)

працівниками
закладів вищої освіти

працівниками
закладів професійної (професійнотехнічної) освіти

працівниками інших установ

за державним
на умовах
замовленням
контракту

співробітниками
інституту

Шифр і назва наукових
спеціальностей

докторантами /
аспірантами
(з випуску звітного
року)

працівниками інших
установ НАПН України

Кількість дисертацій, захищених:

1

–

1

3

1

–

1

3

Усього

ДОКТОРСЬКІ
УСЬОГО:

19.00.07 – педагогічна та
вікова психологія

–

УСЬОГО:

–

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ / КАНДИДАТСЬКІ
–
–
1
–

–

1

193

Таблиця ХІI.1.

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

докторів наук

1
2

1
2

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
1
2

1
5

5

2

кандидатів наук

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

за віковими категоріями
сумісники

-

у т.ч. за
основним
місцем
роботи
-

5

1
-

1
-

-

-

-

-

3

1
2

-

-

2

-

-

-

-

-

2

-

-

-

1

1

8

5

5

3

3

-

-

-

-

1

4

1

2

14

4

3

9

9

1

1

1

3

7

4

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

5

-

-

-

-

5

5

-

3

1

1

-

-

10
49

19

16

10
26

10
26

6

6

3

1
7

7
20

1
14

1
5

3

усього

усього

* Якщо одна й та ж особа займає 1,5 шт.од., у графі «Усього» цей показник зазначається лише один раз.
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до 35
років

35-50
років

50-60
років

60-70
років

понад
70 років

-

-

-

1

1
1

-

Таблиця ХІI.2.

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

Усього
наукових
працівників

академік*

членкореспондент*

-

Член-кореспондент
НАПН Україн

1
Директор

Головні наукові
співробітники
Провідні наукові
співробітники
Старші наукові
співробітники
Наукові співробітники
Молодші наукові
співробітники
Докторанти
Усього

доцент

старший
науковий
співробітник

1

2
Заступники директора
Учений секретар
Завідувачі структурних
підрозділів (лабораторій,
відділів)

професор

1

Почесні звання
заслужений
лауреат
діяч,
Державної
працівник
премії
тощо
1

1
2

Член-кореспондент
НАПН Україн

1
5

2

1
2

3

1

2

-

-

1

Дійсний член НАПН
України

8

-

-

3

-

3

-

-

14

-

-

2

-

5

-

-

1
5

-

-

-

-

-

-

-

10
49

1

2

13

4
4

2
14

2

-

* Указати академіком або членом-кореспондентом, якої Академії є співробітник
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Додаток 1
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ*
Д 26.451.01
(шифр спеціалізованої вченої ради)

На здобуття наукового ступеня доктора наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
1. Мільто Л.О. Розвиток ідей педагогічної майстерності в теорії і практиці
освіти Росії (середина ХVІІІ – кінець ХХ століття) / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. конс. –
д.пед.н., проф. О.А. Лавріненко.
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
1. Вовчаста Н.Я. Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної
підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. конс. –
д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України М.М. Козяр.
На здобуття наукового ступеня кандидата наук
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
1. Машкова І.М. Розвиток українознавчої освіти в двомовних та «рідних»
школах Канади (остання чверть ХХ – початок ХХІ ст.) / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. –
д.пед.н., с.н.с. М.П. Вовк.
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
1. Гатеж Н.В. Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва до
виховання естетичної культури учнів закладу загальної середньої освіти /
*

При складанні переліку тем дисертаційних досліджень, захищених у спеціалізованій
ученій раді, наукові ступені, вчені звання наукових керівників та консультантів слід
скорочувати згідно з ДСТУ 3582 – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в
українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила».
Найменування наукової установи НАПН України, де захищено роботу, подається без
скорочення.
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Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України; наук. кер. – д.психол.н., проф. М.Г. Іванчук.
2. Гривкова О.Я. Професійна підготовка учителів на засадах гендерної
педагогіки в університетах Німеччини / Інститут педагогічної освіти і освіти
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф.
Н.В. Пазюра.
3. Дука О.А. Розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації у
відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби
України / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф., чл.-кор. НАПН України
Л.Б. Лук’янова.
4. Закомірний І.М. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності
вчителів вечірніх шкіл в умовах неформальної освіти / Інститут педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. –
д.пед.н., проф. Г.І. Сотська.
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
ЗАХИЩЕНИХ У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ

К 26.451.02
(шифр спеціалізованої вченої ради)

На здобуття наукового ступеня кандидата наук
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія
1. Діденко М.С. Психологічні особливості розвитку професійно значущих
якостей майбутніх менеджерів організацій / Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.психол.н.,
доц. О.В. Брюховецька.
2. Парасєй-Гочер А.О. Психологічні особливості духовного розвитку
підлітків-сиріт у закладах інтернатного типу / Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – д.психол.н.,
проф. Е.О. Помиткін.
3. Цимбал І.В. Психологічні особливості розвитку професійно значущих
якостей майбутніх менеджерів організацій / Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; наук. кер. – к.психол.н.,
проф. О.В. Винославська.
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ЧАСТИНА ІІ
АНОТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК
НАУКОВИХ РОЗРОБОК, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ
НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ
Монографії
І. Освіта різних категорій дорослого населення: теорія, досвід, перспективи.
Баніт О.В., Калюжна Т.Г., Котирло Т.В., Піддячий В.М.
У монографії висвітлено теоретичні й практичні аспекти освіти різних категорій
дорослих в умовах суспільств знань. Охарактеризовано особливості неформальної освіти
топ-менеджерів міжнародних організацій, професійного навчання державних службовців і
посадових осіб органів місцевого самоврядування. Викладено особливості розвитку
психолого-педагогічної компетентності батьків в умовах неформальної та інформальної
освіти дорослих, формування й розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів.
Монографія призначена для викладачів і студентів закладів вищої освіти, професійної освіти,
слухачів закладів післядипломної освіти, педагогічного персоналу закладів неформальної
освіти, фахівців у галузі зайнятості населення, науковців, аспірантів і докторантів, які
досліджують проблеми освіти дорослих.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Розвиток громадянського суспільства;
особистісно-професійний розвиток топ-менеджерів, державних службовців і посадових осіб
органів місцевого самоврядування; розвиток компетентнісного потенціалу майбутніх
педагогів у сфері громадянської освіти; педагогізація батьків і членів родин, розвиток
діалогу поколінь, забезпечення соціальних, комунікативних, культурних зв’язків між
представниками різних поколінь.
Цільова група користувачів. Педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів
вищої освіти, професійної освіти, слухачі закладів післядипломної освіти, педагогічний
персонал закладів неформальної освіти, фахівці у сфері зайнятості населення, аспіранти і
докторанти, які досліджують проблеми освіти дорослих.
Рукопис: Баніт О.В., Калюжна Т.Г., Котирло Т.В., Піддячий В.М. Освіта різних
категорій дорослого населення: теорія, досвід, перспективи: монографія / за заг. ред.
Аніщенко О.В. – К. : ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019 (18,0 др. арк.).
2. Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і
практика
Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Філіпчук Н.О., Соломаха С.О., Грищенко Ю.В.
У монографії здійснено теоретичний аналіз проблеми теорії і практики навчання
дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. У першому розділі презентовано
результати дослідження науковців з проблем: дефінітивного аналізу технологій навчання
дорослих в умовах формальної і неформальної освіти у дискурсі педагогічної теорії;
здійснення діагностики професійної компетентності педагогічного персоналу щодо
використання освітніх технологій в умовах формальної і неформальної освіти;
обґрунтування методологічних підходів до формування професійної компетентності
педагогічного персоналу у системі післядипломної освіти; аналізу сучасної парадигми
постнекласичної науки як методологічної основи полікультурної освіти майбутніх
викладачів; дослідження теоретичних засад становлення і розвитку вітчизняних науковопедагогічних шкіл у вимірах неформальної освіти; визначення методологічних орієнтирів
неперервного навчання філологів-фольклористів; представлення теоретичних узагальнень
проблеми розвитку музейної педагогіки в Україні, а також розвитку мовнокомунікативної
компетентності вчителя-філолога у контексті української і зарубіжної теорії. У другому
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розділі висвітлено практико орієнтовані засади навчання дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти, що конкретизовано у процесі представлення технології підготовки
докторів філософії у галузі «Освітні, педагогічні науки»; практичного виміру розвитку
мовнокомунікативної компетентності майбутніх офіцерів військовослужбовців; визначення
можливостей використання етномузикознавчого досвіду учителями в умовах шкільної,
також потенціалу музейної педагогіки в умовах неформальної освіти, досягнень науковопедагогічних шкіл в освітній практиці.
Монографію адресовано викладачам закладів вищої освіти педагогічного і
військового спрямування, педагогам гуманітарних, культурологічних, мистецьких
дисциплін, майбутнім докторам філософії педагогічного фаху, вчителям загальноосвітніх
закладів, методистам інститутів післядипломної педагогічної освіти, тренерам у навчанні
дорослих.
Рукопис. Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Філіпчук Н.О., Соломаха С.О., ГрищенкоЮ.В.
Навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теорія і практика :
монографія. Київ, 2019. (20, 0 др.арк.).
3. Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах світу
Авшенюк Н.М., Годлевська К.В., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М.,
Огієнко О.І., Постригач Н.О.
У монографії охарактеризовано провідні тенденції розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах світу у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Визначено соціальноекономічні передумови розвитку освіти дорослих у сучасному суспільстві. Простежено
динаміку впливу досліджень міжнародних організацій на розвиток національних систем
освіти дорослих. Представлено історико-педагогічний аналіз розвитку освіти дорослих у
розвинених країнах, що має на меті виявлення специфічних особливостей в різні історичні
періоди. Досліджено функціонування систем освіти дорослих через взаємозв’язок її
структурних компонентів, що дозволило визначити її функції і принципи, здійснити аналіз
структури формальної і неформальної освіти дорослих, встановити залежність ефективності
функціонування системи освіти дорослих від динаміки освітньої політики, в якій соціальне
партнерство між державою, суспільством та бізнесом має визначальне значення. Розглянуто
андрагогічні особливості, основні принципи та технології навчання дорослої людини,
обґрунтовано їх гуманістичну спрямованість та демократичність. Проаналізовано підходи до
підготовки андрагогів для неформальної освіти. Подано рекомендації щодо використання
конструктивних ідей розвитку освіти дорослих в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.
Упровадження монографії сприятиме гармонійному поєднанню локального і
глобального компонентів у вітчизняній освітній політиці у галузі освіти дорослих у контексті
інтеграції до європейського й світового освітнього простору; осмисленню зарубіжного
досвіду, й увиразнення його значення для розвитку освіти дорослих у глобальному просторі;
актуалізації необхідності проведення подібних досліджень в Україні.
Для розробників освітньої політики, науковців, керівників закладів освіти, викладчів і
студентів закладів вищої освіти, фахівців з освіти дорослих.
Рукопис: Авшенюк Н.М., Годлевська К.В., Дяченко Л.М., Котун К.В., Марусинець
М.М., Огієнко О.І., Постригач Н.О. Тенденції розвитку освіти дорослих у розвинених країнах
світу: монографія. Київ, 2019. (25,5 др.арк.).
4. Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення
Заєць І.В., Іванова О.В., Ігнатович О.М., Коваленко О.Г., Павлик В.В., Помиткін
Е.О., Радзімовська О.В., Рибалка В.В., Становських З.Л., Татаурова-Осика Г.П.,
Шевенко А.М.
У монографії визначено критерії розподілу дорослих за онтогенетичними ознаками:
психологічна періодизація життєвого шляху особистості; психологічні закономірності і
механізми їх розвитку; соціальна ситуація під час зміни професійної діяльності та
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ідентифікації особистості; обґрунтовано методи психологічного супроводу навчання
дорослих: комплексна психологічна діагностика особистості дорослої людини; психологічне
консультування і психологічна допомога у розв’язанні освітніх проблем дорослих;
проектування професіограм, кар’єрограм, створення портфоліо дорослої людини в процесі
профорієнтаційного супроводу та кар’єрного консультування; психологічна корекція та
психологічна реабілітація дорослої людини на кризових та перехідних етапах вікового
розвитку. Представлено модель психологічного супроводу навчання різних категорій
дорослого населення, що ґрунтується на основних положеннях духовно-особистісного,
особистісно-професіологічного, особистісно-геронтопсихологічного підходів; принципах
активності та адаптації дорослої людини у навчанні; відповідності психологічного супроводу
освітнім потребам, психофізіологічним і соціально-психологічним особливостям на кризових
та перехідних етапах вікового розвитку дорослої людини; віковій періодизації життєвого
шляху особистості; класифікації криз у віковому розвитку дорослої людини; класифікації
перехідних етапів у професійному становленні дорослих; методах та прийомах професійної
орієнтації, психологічної діагностики, психологічного консультування, психокорекції та
психореабілітації в процесі: розвитку професійних орієнтацій, гендерно-професійної
ідентичності, кар’єрних компетенцій та стратегічного мислення дорослої людини;
психологічного супроводу професійного розвитку педагогів на перехідних етапах трудової
кар’єри; розвитку педагогічної взаємодії між викладачами та слухачами на курсах
підвищення кваліфікації педагогічних працівників; розвитку особистісно-професійного
ресурсу педагогічних працівників; духовного і характерологічного розвитку сучасного
студентства; геронтопсихологічного супроводу навчання осіб похилого віку.
Монографія призначена для працівників наукових установ, закладів загальної
середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти та інших зацікавлених осіб.
Рукопис: Заєць І.В., Іванова О.В., Ігнатович О.М., Коваленко О.Г., Павлик В.В.,
Помиткін Е.О., Радзімовська О.В., Рибалка В.В., Становських З.Л., Татаурова-Осика Г.П.,
Шевенко А.М. Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення /
Монографія. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. – 2019. (23,15 др.арк.).
ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ
Методичний посібник
Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку».
Помиткін Е.О., Рибалка В.В.
У посібнику висвітлюються методологічні та інноваційні засади геронтопсихології та
концепція геронтопсихологічного супроводу життя особистості похилого віку, спеціальні
засоби оптимізації її життєдіяльності, серед яких виділяються науково обгрунтована
геронтопсихологічна просвіта у вигляді спеціальної базової розвивальної доповіді, тренінг
оптимізму для дорослих, навчальний план духовного та геронтопсихологічного навчання,
що має на меті покращення їх здоров’я та збільшення довголіття. Призначено для психологів
і педагогів, учнівської молоді навчальних закладів та слухачів системи освіти дорослих, всіх,
хто бажає жити довго, гармонійно, зберігаючи здоров’я та працездатність.
Рукопис: Помиткін Е.О., Рибалка В.В. Геронтопсихологія навчання особистості
похилого віку / методичний посібник. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. – 2019,
(8,0 др.арк.).
Практичні посібники
1. Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти дорослих.
Аніщенко О.В.
У посібнику висвітлено організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти
дорослих (ЦОД) в Україні. Викладено авторську концепцію розвитку неформальної освіти
дорослих. Обґрунтовано актуальність і доцільність створення центрів освіти дорослих як
закладів неформальної освіти в Україні. Запропоновано авторську класифікацію центрів
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освіти дорослих. Охарактеризовано різні моделі центрів освіти дорослих. Висвітлено
фактори успішності діяльності ЦОД. Наведено практичні рекомендації щодо створення
центрів освіти дорослих у територіальних громадах. Розкрито особливості форм і методів
навчання у ЦОД. Обґрунтовано доцільність підготовки педагогічного персоналу для центрів
освіти дорослих, стисло проаналізовано досвід підготовки андрагогів. Висвітлено основні
напрями діяльності відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у сфері
неформальної освіти дорослих. Посібник адресовано керівникам закладів освіти і культури,
педагогічним і соціальним працівникам, які працюють у сфері формальної і неформальної
освіти дорослих, громадським активістам, науковцям та іншим категоріям молоді та
дорослих.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Підвищення соціальної активності
організаторів навчання дорослих та інших категорій дорослого населення, науковообґрунтована навчальна діяльність центрів освіти дорослих, активізація їх просвітницької
діяльності щодо розвитку у дорослих культури навчання впродовж життя
Цільова група користувачів. Педагогічний персонал центрів освіти дорослих та ін ших
закладів неформальної освіти.
Рукопис: Аніщенко О.В. Організаційно-педагогічні основи діяльності центрів освіти
дорослих: посібник. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019 (8,0 др. арк.).
2.
Розвиток професійної компетентності економічно активного населення:
андрагогічний аспект.
Волярська О.С.
Обґрунтовано професійну компетентність економічно активного населення;
висвітлено організаційно-методичний аспект професійної підготовки персоналу підприємств,
організацій та установ; охарактеризовано особливості професійного навчання
зареєстрованих безробітних і створення центрів освіти дорослих в Україні. Висвітлено
особливості організації та проведення тренінгу та навчальних ігор з розвитку професійної
компетентності економічно активного населення.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Посилення соціальної активності
безробітних, їхньої мотивації до оволодіння професійними знаннями, вміннями та
навичками, надання їм можливості творчої самореалізації, індивідуалізації через
запровадження нових інноваційних технологій навчання дорослих.
Цільова група користувачів. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів
освіти, фахівці центрів зайнятості, спеціалісти з навчання персоналу на підприємствах, в
організаціях та установах, педагогічні працівники закладів неформальної освіти дорослих.
Волярська О. С. Розвиток професійної компетентності економічно активного
населення: андрагогічний аспект: посібник / О. С. Волярська. – Київ : ІПООД НАПН України
, 2018. – 160 с. (8,0 др. арк.). – URL: http://lib.iitta.gov.ua/710502/
3. Навчання дорослих в умовах неформальної освіти.
Андрощук І.М., Калюжна Т.Г., Піддячий В.М., Шарошкіна Н.Г.
Посібник присвячено висвітленню особливостей навчання дорослих в умовах
неформальної освіти. Окреслено роль і завдання неформальної освіти у професійному
розвитку дорослих. Розглянуто особливості навчання педагогічних і науково-педагогічних
працівників закладів післядипломної освіти під час стажувань, альтернативних курсів
підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо. Охарактеризовано ефективні форми
неформальної освіти державних службовців, зокрема короткотермінові курси, тренінги тощо.
Розглянуто особливості розвитку громадянської компетентності майбутніх педагогів у
контексті неформальної освіти. Висвітлено досвід неформального навчання дорослих в
умовах бібліотек. До кожного розділу подано питання для самоосвіти, тестові завдання й
список використаної літератури.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Підвищенні якості неформальної освіти
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дорослих в Україні, мотивація дорослих до навчання впродовж життя, розвиток культури
навчання впродовж життя.
Цільова група користувачів. Педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів
вищої, професійної, післядипломної освіти, працівники громадських організацій, працівники
бібліотек та інші категорії дорослих.
Рукопис: Андрощук І.М., Калюжна Т.Г., Піддячий В.М., Шарошкіна Н.Г. Навчання
дорослих в умовах неформальної освіти: посібник. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН
України, 2019 (9,0 др. арк.).
4.
Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в умовах
неформальної освіти.
Андрощук І.М., Аніщенко О.В., Баніт О.В., Зінченко С.В., Калюжна Т.Г., Котирло Т.В.,
Піддячий В.М.
Посібник містить результати аналізу проблеми навчання людини у дорослому віці.
Подано основні характеристики неформальної освіти вчителів і дорослих учнів вечірніх
шкіл. Охарактеризовано потенціал вечірніх шкіл для розвитку неформальної освіти
дорослих. Висвітлено психолого-педагогічні засади неформального навчання вчителів і
дорослих учнів, що сприяють їх особистісному розвитку. Здійснено аналіз методичного
аспекту неформальної освіти вчителів вечірніх шкіл. Розкрито особливості створення (у
співпраці з науковцями відділу андрагогіки ІПООД НАПН України) та діяльності «Центру
освіти дорослих – Народної школи» на базі вечірньої (змінної) школи № 18 Деснянського
району м. Києва. Викладено хід і результати дослідно-експериментальної роботи щодо
готовності вчителів вечірніх шкіл і дорослих учнів до неформальної освіти. Викладено
авторські тренінги з особистісного та професійного розвитку вчителів вечірніх шкіл в умовах
неформальної освіти, надано вказівки щодо їх проведення.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Популяризація ідей освіти впродовж
життя, неформальної освіти дітей, молоді й дорослих, поглиблення розуміння концепту
«освіта дорослих» та ролі неформальної, формальної освіти різних категорій дорослих у
розвитку сучасного соціуму з метою розбудови громадянського суспільства.
Підвищенні якості неформальної освіти дорослих в Україні, мотивація дорослих до навчання
впродовж життя, розвиток культури навчання впродовж життя.
Цільова група користувачів. Керівники і педагогічні працівники закладів загальної
середньої освіти, майбутні вчителі, представники громадських організацій.
Рукопис: Андрощук І.М., Аніщенко О.В., Баніт О.В., Зінченко С.В., Калюжна Т.Г.,
Котирло Т.В., Піддячий В.М. Особистісний і професійний розвиток вчителів вечірніх шкіл в
умовах неформальної освіти». – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019 (8,0 др.
арк.).
5. Освіта і просвіта батьків, членів родин.
Котирло Т.В., Щербина Д.В.
У посібнику проаналізовано основні тенденції розвитку освіти і просвіти батьків,
членів родин як категорій дорослих, що навчаються. Висвітлено способи мотивації та сучасні
форми залучення батьків до навчання. Викладено зміст, напрями, методи освіти і просвіти
батьків, членів родин; форми організації освіти та просвіти батьків, членів родин, моделі
взаємодії з ними в умовах неформальної освіти. Розкрито сутність процесу педагогізації
батьків та її роль в освіті дорослих.
Цільова група користувачів. Для педагогічних працівників закладів освіти різних
типів, батьків і членів родин, представників громадських організацій, науковців.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Педагогізація батьків і членів родин, що
сприятиме покращенню змістових основ сімейного виховання, плеканню гармонійно
розвинених, щасливих громадян країни.
Рукопис: Котирло Т.В., Щербина Д.В. Освіта і просвіта батьків, членів родин:
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посібник. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019 (10,0 др. арк.).
6. Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти
Вовк М.П., Філіпчук Н.О., Грищенко Ю.В., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю.
У посібнику окреслено можливості професійного розвитку педагогічних працівників
на основі розроблених технологій навчання в умовах формальної і неформальної освіти.
Представлено авторські технології професійного розвитку педагогів: технологію опанування
сучасними методами і формами в освіті; технологію розвитку мовнокомунікативної
компетентності викладачів-дослідників в умовах формального навчання; технологію
формування полікультурної компетентності викладачів вищих закладів освіти; технологію
творчого використання досвіду науково-педагогічних шкіл у неформальній освіті педагогів;
технологію використання засобів музейної педагогіки у неформальній освіті педагогічного
персоналу тощо. Процесуальна реалізація цих технологій дозволить підвищити рівень
фахових компетентностей педагогів: культури діалогічної взаємодії, соціальної і
громадянської активності, педагогічної майстерності, інноваційного мислення з урахуванням
пріоритетів Нової української школи.
Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, педагогів гуманітарних,
культурологічних, мистецьких дисциплін, майбутніх докторів філософії педагогічного фаху,
вчителів загальноосвітніх закладів.
Рукопис. Вовк М.П., Філіпчук Н.О., Грищенко Ю.В., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю.
Технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: практичний
посібник. Київ, 2019. 348 с. (14,0 др.арк.).
7. Технології підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослим
населенням
Вовк М.П., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю., Цвєткова Г.Г., Щербак О.І.
У посібнику представлено практико орієнтовані технології , форми і методи
підготовки педагогічного персоналу для роботи з різними категоріями дорослих: технологія
розвитку методологічної культури викладачів закладів вищої освіти у процесі підвищення
кваліфікації, традиційні та інтерактивні форми і методи підготовки педагогічного персоналу
для роботи з дорослим населенням, технологія професійного самовдосконалення викладачів
гуманітарних дисциплін закладів вищої освіти, форми професійного розвитку філологафольклориста в умовах неформального навчання, форми підвищення кваліфікації педагогів
професійного навчання на андрагогічних засадах.
Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, викладачів, методистів
інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів професійного навчання, тренерів
для роботи з дорослим населенням.
Рукопис. Вовк М.П., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю., Цвєткова Г.Г., Щербак О.І.
Технології підготовки педагогічного персоналу для роботи з дорослим населенням :
практичний посібник. Київ, 2019. (8,00 друк. арк.)
8. Кар’єрне консультування
Заєць І.В., Ігнатович О.М., Татаурова-Осика Г.П., Шевенко А.М.
У посібнику представлено науково-обґрунтований погляд на кар’єрне консультування
як складову професійної орієнтації, розглянуто особливості проведення кар’єрної
консультації стосовно різних соціально-вікових груп населення, зокрема учнів і вчителів
закладів загальної середньої освіти, студентів та викладачів закладів професійно-технічної та
вищої освіти.
У загальному плані викладу змісту посібника розкрито теоретико-методологічні
засади та психолого-технологічні аспекти кар’єрного консультування, що розроблені на
підставі
особистісно-професіологічного
підходу,
включають
гендерно-віковий,
профорієнтаційно-діагностичний, ресурсно-особистісний виміри, а також ґрунтуються на
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основі моделей і форм психологічного консультування з проблем побудови та реалізації
освітньо-професійного шляху особистості.
Висвітлено психолого-технологічні аспекти кар’єрного консультування, представлено
програми психодіагностики, консультативного впливу та корекції кар’єрного розвитку
особистості, а також психотехніки та технології кар’єрного консультування. Окреслено
стратегію діяльності центру кар’єрного консультування, висвітлено зміст, особливості, стилі
роботи кар’єрного консультанта.
Посібник призначений для психологів, соціальних педагогів закладів освіти,
психологів-консультантів соціально-психологічних центрів, центрів зайнятості, організацій,
підприємств, а також є корисним для студентів психологічних факультетів закладів вищої
освіти, працівників наукових та освітніх установ.
Рукопис. Кар’єрне консультування: практичний посібник / Заєць І.В., Ігнатович О.М.,
Татаурова-Осика Г.П., Шевенко А.М.; [за ред. О. М. Ігнатович]. – Київ. – 2019. – 292с (12,0
др.арк.).
9. Психологічний супровід особистісного розвитку дорослих: подолання
професійних криз та характерологічних дисгармоній
Коваленко О.Г, Павлик Н.В., Становських З.Л.
Посібник призначений для психологів, аспірантів психолого-педагогічного профілю,
викладачів ВНЗ та педагогів-андрогогів.
Перший розділ присвячено висвітленню напрямів психологічного супроводу навчання
дорослих, які використовуються у зарубіжних країнах.
Другий розділ розкриває психологічні особливості подолання професійних криз
особистості на різних етапах професійного становлення.
У третьому розділі розглядаються структура, напрями і форми духовнопсихологічного супроводу, спрямованого на подолання особистісних дисгармоній.
Рукопис. Коваленко О.Г, Павлик Н.В., Становських З.Л. Психологічний супровід
особистісного розвитку дорослих: подолання професійних криз та характерологічних
дисгармоній / посібник – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019. (8,0 др.арк.).
Методичні рекомендації
1. Інформаційне забезпечення освіти окремих категорій дорослих.
Андрощук І.М., Калюжна Т.Г.
Методичні рекомендації присвячено проблемі інформаційного забезпечення освіти
окремих категорій дорослих, зокрема державних службовців, педагогічних і науковопедагогічних працівників закладів післядипломної освіти. Охарактеризовано інформаційне
забезпечення освіти дорослих як важливу складову неперервної освіти. Проаналізовано
трансформаційні процеси в інформаційно-освітньому середовищі України як складовій
освітнього простору, викладено результати аналізу стану його розвитку. Висвітлено
специфіку інформаційного забезпечення освіти державних службовців, педагогічних і
науково-педагогічних працівників закладів післядипломної освіти. Викладено організаційні
умови впровадження інформаційного забезпечення освіти дорослих. Висвітлено особливості
та принципи формування, впровадження й використання управлінських інформаційних
систем.
Цільова група користувачів. Педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів
післядипломної освіти, державні службовці, педагогічний персонал закладів неформальної
освіти, представники громадських організацій.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Сприяння адаптації дорослих до
інформаційно-освітнього середовища, що зазнає змін, мотивація дорослих до навчання
впродовж життя, розвиток культури навчання впродовж життя.
Рукопис. Андрощук І.М., Калюжна Т.Г. Інформаційне забезпечення освіти окремих
категорій дорослих: метод. рекомендації. – К.: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України,
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2019 (4,0 др. арк.).
2.
Педагогічні засади організації просвіти батьків у загальноосвітніх,
позашкільних закладах.
Паскевська Ю.А., Щербина Д.В.
У методичних рекомендаціях висвітлено педагогічні засади організації просвіти
батьків у загальноосвітніх, позашкільних закладах. Проаналізовано теорію та практику
неформальної освіти батьків, підходи щодо конструктивної взаємодії батьків і закладів
освіти. Викладено особливості педагогічної просвіти батьків, дієві форми і засоби її
організації. Деталізовано особливості розвитку комунікативної компетентності батьків в
умовах неформальної та інформальної освіти дорослих.
Цільова група користувачів. Педагогічні працівники закладів освіти різних типів,
батьки і члени родин вихованців/учнів ЗДО, ЗЗСО, майбутні педагоги, педагогічний
персонал закладів неформальної освіти.
Очікуваний соціальний ефект упровадження. Педагогізація батьків і членів родин, що
сприятиме упровадженню демократичного стилю виховання; покращенню змістових основ
сімейного виховання, плеканню гармонійно розвинених, щасливих громадян країни,
сприяння визнанню доцільності об'єднання зусиль батьків (опікунів) та інших членів родини,
а також педагогів з метою узгодження виховних впливів на дітей.
Паскевська Ю.А., Щербина Д.В. Педагогічні засади організації просвіти батьків у
загальноосвітніх, позашкільних закладах: методичні рекомендації. – К. : ІПООД імені Івана
Зязюна НАПН України, 2019. (4,0 др. арк.).
3. Тренінгові технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної
освіти: методичні рекомендації
Вовк М.П., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О., Ходаківська С.В.
Розроблено методичні рекомендації щодо використання тренінгових технологій
навчання дорослих з урахуванням специфіки організації формальної і неформальної освіти.
Запропоновано педагогічному персоналу авторські тренінгові технології для викладачів,
методистів інститутів післядипломної освіти, тренерів, що здійснюють навчання дорослого
населення.
Теоретично обґрунтовано поетапність реалізації тренінгових технологій:
тренінгу розвитку критичного мислення особистості, комунікативного тренінгу для
майбутніх педагогів, тренінгу «Педагогічна майстерня» для викладачів і вчителів
мистецьких дисциплін.
Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, методистів інститутів
післядипломної педагогічної освіти, тренерів для роботи з дорослим населенням.
Рукопис. Вовк М.П., Соломаха С.О., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О.,
Ходаківська С.В. Тренінгові технології навчання дорослих в умовах формальної і
неформальної освіти : методичні рекомендації. Київ, 2019. (4,0 друк. арк.)
4. Мережеві технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної
світи
Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О., Грищенко Ю.В.
Розроблено рекомендації щодо використання потенціалу мережевих технологій
навчання дорослих в умовах формальної і неформальної освіти. Запропоновано
педагогічному персоналу інформаційні онлайн-ресурси для навчання дорослих, які наявні в
Україні, та представлено форми і методи їх впровадження у процес формальної і
неформальної освіти. З-поміж них – платформи неформального навчання дорослих,
електронні бібліотеки та їх освітні можливості у підготовці і перепідготовці педагогічного
персоналу тощо. У додатку вміщено глосарій основних понять щодо використання
потенціалу мережевих технологій навчання різних категорій дорослих.
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Рекомендовано для викладачів закладів вищої освіти, методистів інститутів
післядипломної педагогічної освіти, тренерів для роботи з дорослим населенням.
Рукопис. Вовк М.П., Султанова Л.Ю., Соломаха С.О., Грищенко Ю.В. Мережеві
технології навчання дорослих в умовах формальної і неформальної світи : методичні
рекомендації. Київ, 2019. (4,0 друк. арк.).
5. Освіта соціальних працівників: досвід США
Пилинський Я.М.
У методичних рекомендаціях чітко сформульовано актуальність проблем соціальної
роботи на сучасному етапі розвитку українського суспільства, розкрито погляди на соціальну
роботу як науку, навчальну дисципліну, професійну діяльність. Розкрито поняттєвокатегоріальний апарат соціальної роботи. Крім того у ній подано методи вивчення досвіду
соціальної роботи у США, а також подано рекомендації з вивчення джерел: міжнародних та
національних документів, навчальних планів, програм, підручників, посібників, тестів,
творчих робіт, вивчення статистичних даних.
У пропонованій роботі розкрито головні напрями розвитку соціальної роботи у
світовому культурно-освітньому середовищі, висвітлено роль держави як системи
соціального опікування, проблеми взаємовідносин професійної і волонтерської соціальної
роботи.
Упровадження методичних рекомендацій сприятиме активізації соціальної роботи в
Україні, пришвидшенню зростання цієї галузі відповідно до потреб суспільства, оновленню
навчально-методичних комплексів закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку
професійних соціальних працівників. Тому, досвід США за умови ширшої підтримки в
українському суспільстві, має допомогти нам краще зрозуміти ті можливості, які ще
недостатньо реалізовані у нашому суспільстві і реалізація яких мала б зробити його не лише
гуманнішим, але і значно розвиненішим і, зрештою, демократичнішим, створивши додаткові
можливості для громадян України перейти від розмов про створення нової справедливої
країни до втілення цієї мети у повсякденне життя.
Рекомендовано для соціальних працівників, викладачів і студентів закладів вищої і
фахової передвищої освіти, що працюють за відповідними освітніми програмами в галузі 23
«Соціальна робота».
Рукопис. Пилинський Я.М. Освіта соціальних працівників: досвід США: методичні
рекомендації. Київ, 2019. (2,0 др.арк.).
6. Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії
Авшенюк Н.М.
У методичних рекомендаціях розкрито теоретичні засади професійного розвитку
педагогічного персоналу Австралії; визначено його структурно-організаційні основи;
охарактеризовано змістовий компонент, розглянуто форми і методи його реалізації;
проаналізовано роль професійних організацій в професійному розвитку вчителів Австралії.
На підставі порівняльного аналізу розроблено рекомендації щодо можливостей використання
конструктивних ідей австралійського досвіду у забезпеченні професійного розвитку
педагогів в Україні.
Упровадження методичних рекомендацій сприятиме актуалізації проблеми
професійного розвитку педагогів в Україні й усвідомленню потреби розроблення
рекомендацій щодо покращення стану вітчизняної безперервної педагогічної освіти, зокрема
вдосконалення системи професійного розвитку педагогів, з урахуванням конструктивних
ідей австралійського досвіду.
Методичні рекомендації адресовано викладачам і студентам вищих, фахових
передвищих закладів освіти, закладів безперервної педагогічної освіти для використання у
процесі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців педагогічного профілю за галуззю 01
«Освіта/Педагогіка».
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Рукопис. Авшенюк Н.М. Професійний розвиток педагогічного персоналу в Австралії:
методичні рекомендації. Київ, 2019. (3,0 др.арк.).
7. Духовно-психологічний супровід дорослих, спрямований на гармонізацію
характерологічного розвитку особистості
Павлик Н.В.
Методичні рекомендації призначені для психологів, аспірантів психологопедагогічного профілю, викладачів, кураторів студентських груп та педагогів-андрогогів.
Перший розділ методичних рекомендацій розкриває психологічні особливості
духовного та характерологічного розвитку особистості в період ранньої дорослості. Другий
розділ присвячено висвітленню психологічних детермінант дисгармонійного розвитку
характеру. У третьому розділі розглядається психологічний механізм актуалізації духовного
потенціалу, який є детермінантою гармонійного характерологічного розвитку й розв’язання
психологічних проблем людини. У четвертому розділі детально представлено
психодіагностичний інструментарій дослідження особливостей характеру, духовного
потенціалу та психологічних проблем особистості раннього дорослого віку. П’ятий розділ
присвячено напрямам і методам духовно-психологічного супроводу дорослих, спрямованого
на гармонізацію характерологічного розвитку студентів вищих закладів освіти.
Впровадження методичних рекомендацій в практику психологічних служб в системі
вищої освіти України забезпечить психолого-педагогічних працівників засобами духовнопсихологічного супроводу, що сприятиме особистісному зростанню випускників вищих
закладів освіти, актуалізації їх духовного потенціалу, який зумовлює гармонійність
характерологічного розвитку та розв’язанню спектру психологічних проблем на етапі
переходу до дорослого життя.
Рукопис. Павлик Н.В. Духовно-психологічний супровід дорослих, спрямований на
гармонізацію характерологічного розвитку особистості / методичні рекомендації. – К.:
ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2019, (3,0 д.арк.).
НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ
Навчальний посібник
Професійна підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії
Дяченко Л.М, Марусинець М.М., Ничкало Н.Г., Пазюра Н.В.
У посібнику висвітлено тенденції професійної підготовки виробничого персоналу в
розвинених країнах Східної Азії (Японія і Південна Корея). Охарактеризовано економічні,
культурологічні, національні чинники, що сприяли формуванню систем внутрішньофірмової
підготовки як необхідної передумови неперервної професійної освіти. Проаналізовано зміст і
форми організації професійної підготовки на підприємствах, а також нормативно-правові
засади неперервності професійної підготовки.
Упровадження посібника сприятиме оновленню дидактичних матеріалів для освітніх
програм підготовки здобувачів вищої, фахової передвищої, професійної освіти;
удосконаленню методів і форм фахової підготовки до сучасних вимог науково-технічного
прогресу, реальних умов глобальної конкуренції.
Для науковців, керівників підприємств, відділів розвитку людських ресурсів, центрів
підготовки та перепідготовки кадрів, закладів післядипломної освіти, педагогів-практиків,
фахівців у галузі професійної освіти.
Рукопис. Дяченко Л.М, Марусинець М.М., Ничкало Н.Г., Пазюра Н.В. Професійна
підготовка виробничого персоналу в розвинених країнах Азії: навчальний посібник. Київ,
2019. ( 8 др. арк.).
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Навчальні програми
1. Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (з урахуванням досвіду
США)
Пилинський Я.М.
У навчальній програмі «Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (з
урахуванням досвіду США)» подано важливі тренди розвитку освіти дорослих у США, а
також запропоновано способи використання цього досвіду в Україні. Сьогодні освіта
дорослих відповідає на запити як окремої особистості так і суспільства в цілому. Освіта
дорослих виконує функції професійної орієнтації і підвищення кваліфікації, допомагає
громадянину зрозуміти процеси свого індивідуального і суспільного розвитку і брати у них
активну участь. У США освіта дорослих має різні форми відповідно до розмаїття історичних
та культурних особливостей окремих країн, вона формується під впливом переважаючих
видів економічної діяльності, особливостей суспільного устрою, надійності захисту права
власності, панівних релігій та їх ролі у суспільному житті, цінностей та їх дотримання
переважною кількістю громадян, а також динамікою змін що відбуваються у всіх цих сферах
суспільного буття. У пропонованій програмі подано дієві методи виховання свідомих і
відповідальних громадян.
Упровадження навчальної програми сприятиме вивченню науковцями, викладачами і
студентами закладів вищої і фахової передвищої освіти досвіду США, зокрема щодо
особливостей практичного викладання демократичної освіти, та моделі її застосування.
Методичні рекомендації адресовано викладачам і студентам вищих, фахових
передвищих закладів освіти, закладів безперервної педагогічної освіти для використання у
процесі підготовки і підвищення кваліфікації фахівців педагогічного профілю за галуззю 01
«Освіта/Педагогіка».
Рукопис. Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні (з урахуванням досвіду
США): навчальна програма / Я.М. Пилинський. Київ, 2019. (1,5 др. арк.).
2. Неперервний професійний розвиток педагогічного персоналу в ФРН
Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М.
Основою навчальної програми є розгляд актуальних питань професійного розвитку
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у Федеративній Республіці
Німеччина. Аналіз його змісту, форм і методів організації дає змогу окреслити можливості
використання прогресивних ідей німецького досвіду педагогічної освіти у системі вищої і
післядипломної педагогічної освіти України. У програмі представлено теми, які розкривають
стан професійної підготовки вчителів загальноосвітніх шкіл в університетах ФРН,
особливості педагогічної практики і стажування в школі, шляхи подальшого професійного
розвитку. Зміст програми передбачає ознайомлення з нормативно-правовою базою
педагогічної освіти у ФРН, розгляд теоретико-методологічних і методичних основ
неперервного професійного розвитку педагогів у Німеччині.
Упровадження навчальної програми сприятиме розвитку методології проведення
порівняльно-педагогічних досліджень з порівняльної педагогіки, а також залученню
викладачів і студентів до перспективного зарубіжного досвіду в аспекті трансформації
педагогічної освіти в розвинених європейських країнах.
Навчальна програма може використовуватись викладачами закладів вищої та
післядипломної педагогічної освіти. Вона стане корисною науковцям, педагогічним
працівникам, керівникам закладів освіти різного рівня, магістрантам і студентам, а також
тим, хто цікавиться розвитком педагогічної освіти у зарубіжних країнах.
Рукопис. Неперервний професійний розвиток педагогічного персоналу в ФРН:
навчальна програма / Н.М. Авшенюк, Л.М. Дяченко. Київ, 2019. (1,0 др. арк).
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3. Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу
Дяченко Л.М., Марусинець М.М.
Навчальну програму укладено для підтримки батьків-вихователів, підвищення їх
виховного потенціалу і допомоги дітям, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу
та прийомних сім’ях. У ній представлено теми, які розкривають ключові аспекти
нормативно-правового забезпечення функціонування дитячих будинків сімейного типу,
вікової психології, формування життєвих компетентностей дитини, подолання труднощів
спілкування і попередження соціально ризикованої поведінки, налагодження ефективної
взаємодії з дитиною, використання методів навчання і виховання тощо. Навчальною
програмою передбачено використання форм і методів інтерактивного навчання. Зміст
програми орієнтований на потреби та запити батьків-вихователів, спирається на науковопедагогічні принципи освіти дорослих (пріоритет самостійності, використання власного
досвіду, індивідуальний підхід до змісту навчання, системність, усвідомленість процесу
навчання, актуалізація його результатів, розвиток потреби у подальшому навчанні та
самоосвіти тощо).
Упровадження навчальної програми сприятиме ознайомлення батьків-вихователів
дитячих будинків сімейного типу з науково-педагогічними принципами освіти дорослих;
методичним інструментарієм інтерактивного навчання, налагодження ефективної взаємодії з
дитиною, розвитку критичного мислення.
Навчальна програма стане корисною як батькам-вихователям дитячих будинків
сімейного типу, прийомним сім’ям, так і педагогам, психологам і соціальним працівникам.
Рукопис. Психолого-педагогічна грамотність батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу / Л.М. Дяченко , М.М.Марусинець. Київ, 2019. (1,5 др. арк.).
4. Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах
Огієнко О.І.
Навчальна програма «Підготовка андрагогів у зарубіжних країнах» передбачає
ознайомлення слухачів із закономірностями світового освітнього процесу, набуття ними
здатності до виокремлення загального, особливого й одиничного у розвитку освітніх систем.
Головна увага під час вивчення дисципліни приділяється аналізу позитивних й негативних
наслідків зарубіжного досвіду у сфері освіти дорослих, що дає можливість глибше
осмислити власні проблеми, підвищити ефективність діяльності вітчизняної системи освіти
дорослих та використання зарубіжного досвіду. В програмі розкрито актуальність, значення,
зміст, мета і завдання дисципліни, описано вимоги до знань і вмінь студентів, форми і засоби
проміжного та підсумкового контролю, подано зміст навчальної дисципліни за змістовими
модулями.
Упровадження навчальної програми сприятиме підвищенню загальної й
методологічної культури здобувачів освіти, формуванню порівняльно-педагогічної
компетентності, озброєнню новими методами досліджень, методами гуманістичної
педагогіки.
Адресовано викладачам вищих закладів освіти, інститутів післядипломної освіти,
студентам, науковцям, аспірантам і докторантам.
Рукопис. Підготовка андрагогів в зарубіжних країнах: навчальна програма / О.І.
Огієнко. – Київ, 2019. (1,5 др. арк.).
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